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মুআজ্জিনে আজাে জ্জি থকা অৱস্থাত স্ত্ৰী সহবাস
কজ্জিনে ছওম ভঙ্গ হ’বনে?
]অসমীয়া – Assamese –[ آسامي

ইছোম প্ৰশ্ন আৰু উত্তি


অেু বািঃ িজ্জিকুে ইছোম জ্জবে হাজ্জববুি িহমাে িিঙী
ইছোমী জ্জবশ্বজ্জবিযােয় মিীো ছছৌজ্জি আিব

২০১৬ - ১৪৩৭
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جامع أهله واملؤذن يؤذن للفجر

القسم العلمي موقع سؤال وجواب



ترمجة :رفيق االسالم بن حبيب الرمحن
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124290: মুআজ্জিনে িজিি আজাে জ্জি আজ্জছে ছসই সময়ত জ্জি
বযজ্জি তাি স্ত্ৰীি েগত সহবাসত জ্জেপ্ত আজ্জছে
প্ৰশ্ন:
িমজাে মাহত িজিি আজােি আগনি পিা মই ছমাি স্ত্ৰীি েগত
সহবাস কজ্জি আজ্জছনো। আজাে চজ্জে থকা সময়নতা মই সহবাস কজ্জি
আজ্জছনো। জ্জকন্তু আজাে ছেষ ছহাৱাি আগনতই মই জ্জবিত হহনছা।
ছমাি ধািণা আজ্জছে ছি, মুআজ্জিেি আজাে ছেষ কিাি আগলেনক
সহবাস কিা জানয়ি। এজ্জতয়া ছমাি কিণীয় জ্জক?
উত্তিঃ
আেহামিুজ্জেল্লাহ।
এক: িজ্জি িজিি সময় আিম্ভ ছহাৱাি েনগ েনগ মুআজ্জিনে আজাে
জ্জিনয়, ছতনেহ’ছে ওৱাজ্জজব হহনছ িজিি সময়ি পিা সূ িযাস্ত হেনক
ছওম ভঙ্গকািী জ্জবষয়সমূ হি (মুিাজ্জত্তিাতি) পিা জ্জবিত থকা। ছসনয়
মুআজ্জিে ‘আল্লাহু আকবাি’ (আল্লাহ মহাে) ছকাৱাি েনগ েনগ
খািয, পােীয়, সহবাস আৰু ছওম ভঙ্গকািী সকনো জ্জবষয়
(মুিাজ্জত্তিাত)ি পিা জ্জবিত থকা আৱেযক হহ িায়।
ইমাম েৱৱী (িাজ্জহমাহুল্লানহ) হকনছ:
“িজ্জি িজিি ওৱাি ছহাৱাি সময়ত কানিা মুখত আহাি
থানক, ছতনে জ্জস ছিে ছসয়া ছপোই জ্জিনয়। (আহাি) এজ্জি জ্জিনে - তাি
ছওম শুদ্ধ হ’ব, আৰু জ্জগজ্জে ছপোনে - তাি ছওম ভঙ্গ হহ িাব। আৰু
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িজ্জি িজিি ওৱাি ছহাৱাি সময়ত জ্জস সহবাস কিা অৱস্থাত
থানক, ছতনে ছসই অৱস্থাি পিা েনগ েনগ আঁতজ্জি আজ্জহনে – তাি
ছওম শুদ্ধ হ’ব। আৰু িজ্জি িজিি ওৱাি ছহাৱাি সময়ত
জ্জস সহবাস কিা অৱস্থাত থানক আৰু িজিি ওৱাি হহনছ বুজ্জে
জাজ্জেও সহবাসত জ্জেপ্ত থানক, ছতনে তাি ছওম ভঙ্গ হ’ব- এই
জ্জবষনয় ‘আজ্জেমসকেি মাজত ছকানো জ্জিমত োই। আৰু ছসই
অেু সানি তাি ওপিত কাফিািা আৱেযক হ’ব।” সমাপ্ত। [আেমাজমু‘ (৬ /৩২৯) ]
ছতওঁ আৰু হকনছ : “আজ্জম উনল্লখ কজ্জিনছা ছি, িজি উিয় ছহাৱাি
সময়ত িজ্জি কানিাবাি মুখত আহাি থানক, ছতনে জ্জস ছসইন া
ছপোই জ্জিব আৰু তাি ছওম সম্পন্ন কজ্জিব। আৰু িজ্জি িজি হহনছ
বুজ্জে জাজ্জেও জ্জস ছসয়া জ্জগজ্জে ছপোয়, ছতনে তাি ছওম বাজ্জতে হহ
িাব। এই জ্জবষনয় ছকানো মতালেকয োই”। আে-মাজমু‘ (৬/৩৩৩)
ইয়াি িেীে হহনছ ইবনে ওমি আৰু আইশ্বা িাজ্জিয়াল্লাহু ‘আেহুমি
হািীছ। িাছু েুল্লাহ চাল্লাল্লাহ ‘আোইজ্জহ অছাল্লানম হকনছ:
 فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم ( رواه, (إن بالال يؤذن بليل
. وفي الصحيح أحاديث بمعناه, البخاري ومسلم
“জ্জবোে (িাজ্জিয়াল্লাহু ‘আেহু) িাজ্জত থানকানত আজাে জ্জিনয়। ছসনয়
ছসই সময়ত আনপাোনোনক খাওক আৰু পাে কিক ছিজ্জতয়া হেনক
ইবনে উনে মাকতূ নম আজাে জ্জেজ্জিনয়।” [হািীছন া ইমাম বুখািী
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আৰু মুছজ্জেনম সংকেে কজ্জিনছ আৰু ছহীহ গ্ৰন্থত এই অথযি আৰু
হািীছ আনছ] সমাপ্ত
এই জ্জহচানপ কব পাজ্জি ছি, িজ্জি আনপাোি সমাজি মুআজ্জিনে
িজিি ওৱাি ছহাৱাি জ্জপছত আজাে জ্জিনয়, ছতনেহ’ছে আজােি
প্ৰথম তাকবীি শুোি েনগ েনগ সহবাসি পিা জ্জবিত হ’ব োজ্জগব,
আৰু িজ্জি আপুজ্জে জানে ছি, মুআজ্জিে িজিি ওৱাি ছহাৱাি
আগনতই আজাে জ্জিনয় অথবা এই জ্জবষনয় িজ্জি আনপাোি সনেহ
থানক ছি, ছতওঁ ছু বনহ ছাজ্জিক ছহাৱাি আগনত আজাে জ্জিনয়, ছে
জ্জপছত আজাে জ্জিনয়- ছসই ছেত্ৰত আনপাোি কিণীয় এনকা োই।
কািণ আল্লাহ তা’আোই িজি পজ্জিস্ফু ছহাৱা হেনক ছখাৱা-ছবাৱা,
পাে কিা আৰু সহবাস কিা হবধ কজ্জিনছ। আল্লাহ তা‘আোই হকনছ
:

ُ َ َ ََ َ َ ُ َ َ آ َ َ ُ ُ َ آ َ ُ َ َ َ َ ُ َ ُ آ َ ُُ َ آ
ّي لك ُم
اِشوهن وابتغوا ماكتب اّلل لكم وُكوا واِشبوا حّت يتب
(فاْل َن ب ر
َ
آ
آ
آ
آ
َ آ
ُ َآ
)اْلَيآ ُط اْل آبيَض رم َن اْلَيآ رط اْل آس َو رد رم َن الفج رر

“এনতনক এজ্জতয়া ছতামানোনক জ্জেজ স্ত্ৰীি েগত সহবাস কজ্জিব পািা
আৰু আল্লানহ ছতামানোকি বানব জ্জি (সোে) জ্জেজ্জখ িাজ্জখনছ ছসয়া

কামো কজ্জিব পািা, আৰু ছতামানোনক পাোহাি কিা ছিজ্জতয়া হেনক
কো সু তা (িাজ্জতি কো ছিখা)ি পিা ঊষাি বগা সু তা (বগা ছিখা)
স্পষ্টৰূনপ ছতামানোকি ওচিত প্ৰজ্জতভাত েহয়।” [ছু িা বাকািাহ, ২
: ১৮৭]
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িনতাৱা জ্জবষয়ক স্থায়ী কজ্জমজ্জ ি ‘আজ্জেমসকেক প্ৰশ্ন কিা
হহজ্জছে:“ছকানো এজে বযজ্জিনয় আগনতই ছু হুি খাইনছ। জ্জকন্তু িজিি
আজাে চোকােীে সময়ত অথবা আজাে জ্জিয়াি ১৫ জ্জমজ্জে জ্জপছত
পােী পাে কজ্জিনছ- ইয়াি হুকুম জ্জক?
ছতওঁনোনক উত্তিত হকনছ: “প্ৰশ্নত উনল্লজ্জখত বযজ্জিনয় িজ্জি জানে ছি,
ছসই আজাে ছু বনহ ছাজ্জিক পজ্জিষ্কাি ছহাৱাি আগত জ্জিয়া হহজ্জছে
ছতনে তাি ওপিত ছকানো কািা োই। আৰু িজ্জি ছতওঁ জানে ছি,
ছসই আজাে ছু বনহ ছাজ্জিক পজ্জিষ্কাি ছহাৱাি জ্জপছত জ্জিয়া হহনছ ছতনে
তাি ওপিত উি ছওম কািা কিা আৱেযক। আৰু ছতওঁ িজ্জি
োজানে ছি, ছতওঁি পাোহাি িজিি ওৱাি ছহাৱাি আগনত হহনছ,
ছে জ্জপছত হহনছ ছতনেনেত্ৰত ছতওঁি ছকানো ছওম কািা কজ্জিব
োোজ্জগব। কািণ এই ছেত্ৰত মূ ে অৱস্থা হহনছ- িাজ্জত অৱজ্জেষ্ট
থাকা। ছসনয় এজে মু’জ্জমেি বানব উজ্জচত জ্জেজি জ্জছয়াম সম্পনকয
সাৱধােতা অৱেম্বে কিা আৰু আজাে শুোি েনগ েনগ ছওম
ভঙ্গকািী সকনো জ্জবষয়ি পিা জ্জবিত থাকা। জ্জকন্তু ছতওঁ িজ্জি জানে
ছি, এই আজাে িজিি ওৱাি ছহাৱাি আগনত জ্জিয়া হহনছ
ছতনেহ’ছে ছসয়া সু কীয়া কথা।” সমাপ্ত
[িাতাৱা ইছোজ্জময়াহ : (২/২৪০) ]
িুই:
িজ্জি আপুজ্জে এই জ্জবধাে সম্পনকয জো োজ্জছে আৰু এইন া ভাজ্জৱজ্জছে
ছি, আজােি ছেষ পিযায় হেনক ছওম ভঙ্গকািী জ্জবষয়াসমূ হি

6

(মুিাজ্জত্তিাতি) পিা জ্জবিত ছহাৱা অজ্জেবািয হয়, ছতনে আনপাোি
ওপিত ছকানো কাফিািা োই। জ্জকন্তু সাৱধােতাবেতঃ আপুজ্জে
ছসইজ্জিোি ছওমন া কািা আিায় কজ্জিব োজ্জগব। এইিনি িীেি
জ্জিনবাি জ্জবষয় জো আনপাোি বানব ওৱাজ্জজব আজ্জছে, ছসই জ্জবষনয়
অৱনহো কিাি বানব তাওবা আৰু ইজ্জস্তগিাি কজ্জিব োজ্জগব।
আৰু চাওঁক (93866) আৰু (37879) েং প্ৰশ্নি উত্তি।
আল্লানহই সবযজ্ঞােী।

