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কবিৰা গুনাহ কবৰলে ছওম নষ্ট হয় ননবক?
] অসমীয়া – Assamese – [ آسامي

ইছোম প্ৰশ্ন আৰু উত্তৰ

অনু িাদঃ ৰবিকুে ইছোম বিন হাবিিুৰ ৰহমান দৰঙী
ইছোমী বিশ্ববিদযােয় মদীনা নছৌবদ আৰি
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ُ
هل الكبائر تبطل الصوم

القسم العليم بموقع اإلسالم سؤال وجواب



ترمجة :رفيق االسالم بن حبيب الرمحن
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بسم هللا الرحمن الرحيم

37877: কবিৰা গুনাহ কবৰলে ছওম নষ্ট হয় ননবক?
প্ৰশ্ন: আল্লাহ তাআোই নেই িযবিৰ ছওম কিুে কবৰিলন; বি িযবিৰ
ইনলেস্টলমন্ট চাবটিবিলকট আলছ। েু ত প্ৰদান কৰা িযাাংকত তাৰ
নশ্বয়াৰৰ নেনলদন আলছ, এইলটা েু তৰ িযৱোয় িুবে ধৰা হ’িলন;
আৰু তাৰ ছওম কিুে কৰা হ’িলন?
উত্তৰ:
আেহামদুবেল্লাহ।
নহ মুবমনেকে! নতামালোলক আল্লাহৰ তাক্বৱা অৱেম্বন কৰা আৰু
েু তৰ বি অৱবিষ্ট আলছ নেইলটা এবৰ বদয়া িবদ নতামালোলক মুবমন
নহাৱা। ।”[ছু ৰা আে-িাকাৰাহ, আয়াত: ২৭৮]
এইলটা আল্লাহৰ তৰিৰ পৰা নতওঁৰ িান্দােকেৰ প্ৰবত আহ্বান
িালত বেহঁলত েু ত তযাগ কলৰ, েু তৰ পৰা দূ ৰত থালক। বকয়লনা
আল্লালহ েু তক হাৰাম কবৰলছ,

وأحل اهلل ابليع وحرم الربا

“আল্লালহ িযৱোয়ক হাোে কবৰলছ; আৰু েু তক হাৰাম কবৰলছ”
[ছু ৰা আে-িাকাৰাহ, আয়াত: ২৭৫]
েু ত ন াৱালটা মুছবেমৰ িালি োবিত আৰু অপমাবনত নহাৱাৰ
অনযতম কাৰণ। নিী চাল্লাল্লাহু আোইবহ অছাল্লালম ককলছ,
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إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وأخذتم أذناب ابلقر وتركتم
ً
اجلهاد يف سبيل اهلل سلط اهلل عليكم ذال ال يزنعه عنكم حىت
) وصححه األبلاين يف2643( ترجعوا إىل دينكم " رواه أبو داوود

) .11( السلسلة الصحيحة

িবদ নতামালোলক আইনা িযৱো কৰা, কৃবিকমি কে েন্তুষ্ট থাকা,
গৰুৰ ননজ ধবৰ থাকা আৰু আল্লাহৰ ৰাস্তাত বজহাদ কৰা এবৰ বদয়া;
নতলনহ’নে আল্লালহ নতামালোকক এলনকুৱা োিনাত পবতত কবৰি,
বি োিনা নতামালোকৰ পৰা মুি কৰা নহ’ি; নিবতয়া কেলক
নতামালোক আল্লাহৰ দ্বীনৰ বপলন উেবত নাবহিা।” [ছু নালন আিু
দাউদ (৩৪৬২); আেিানীলয় ‘বছেবছো ছহীহা’ গ্ৰন্থত (১১)
হাবদছলটাক ছহীহ িুবে ককলছ]
েু ত প্ৰদান কৰা িযাাংকৰ েগত নশ্বয়াৰৰ বিিলয় ইয়াৰ আগত বিবেন্ন
প্ৰলশ্নাত্তৰত বিস্তাবৰত আলোচনা কৰা কহলছ।
চাওঁক 8590 আৰু 112445 নাং প্ৰলশ্নাত্তৰ।
বকন্তু বি িযবি নকালনা কবিৰা গুনাহত বেপ্ত কহলছ- নিলন েু ত
প্ৰদানকাৰী িযাাংকৰ েগত নশ্বয়াৰ- এলন িযবি ছওম ৰাব লে তাৰ

শ্বৰয়ী দাবয়ত্ব পােন হ’ি; িবদও অেম্পূ ণ।ি এলনকুৱাও হ’ি পালৰ
নেই িযবি ছওম ৰ াৰ নছাৱাি নাপাি। আল্লাহ তাআোৰ এই
িাণীলটা অেপ োবৱ চাওঁকলচান,
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يأيها اذلين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب ىلع اذلين من

قبلكم لعلكم تتقون

“নহ ঈমান্দাৰেকে! নতামালোকৰ ওপৰত বছয়াম িৰজ কৰা কহলছ
নিলনকক নতামালোকৰ পূ িিৱতিীেকেৰ ওপৰত িৰজ কৰা কহবছে,
িালত নতামালোলক তাক্বৱা অৱেম্বন কৰা।”[ছু ৰা িাকাৰাহ, আয়াত:
১৮৩] এই আয়াতত আল্লাহ তাআোই ছওম িৰজ কৰাৰ উলেিয
উলল্ল কবৰ বদলছ, নেইলটা কহলছ- আল্লাহৰ বনলদিি পােন কৰা আৰু
বনলিধেমূ হ িজিনৰ মাধযমত আল্লাহেীবত িা তাক্বৱা অজিন কৰা।
নিী চাল্লাল্লাহু আোইবহ অছাল্লালম ককলছ,
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“বি িযবি বমছা কথা আৰু ইয়াৰ ওপৰত আমে কৰা তযাগ নকবৰি;
তাৰ পানাহাৰ তযাগ কৰাৰ (ছওম ৰ াৰ) আল্লাহৰ নকালনা প্ৰলয়াজন
নাই।” [ছহীহ িু াৰী (১৯০৩)]
অথিাৎ ছওমৰ মাধযমত আল্লাহৰ উলেিয এইলটা নহয় নি, আবম
নকৱে ন াৱা-নিাৱা এবৰ বদম; িৰাং আল্লাহৰ উলেিয কহলছ- আবম
িালত আল্লাহক েয় কলৰা। বিনহতু আল্লাহ তাআোই ককলছ, “িালত
নতামালোলক তাক্বৱা অৱেম্বন কৰা”। [চাওঁক ‘আে-শ্বাৰহুে মুমবত
(৬/৪৩৫)]
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হাবিজ ইিলন হাজালৰ ককলছ, হাবদছৰ িাণী: “ قول الزور والعمل
 ”بهইয়াৰ মাজত  قول الزورদ্বাৰা উলেিয কহলছ- বমছা কথা; আৰু
 والعمل بهিা বমছা কথাৰ ওপৰত আমেৰ দ্বাৰা উলেিয কহলছবমছাৰ দািী অনু িায়ী কাম কৰা।
ইিনু ে আৰািীলয় ককলছ, এই হাবদছৰ দািী কহলছ- হাবদছত বি
পাপৰ কথা উলল্ল কৰা কহলছ, বি িযবিলয় পাপ কবৰি বে ছওমৰ
নছাৱাি নাপাি। অথিাৎ তুোচনীত ছওমৰ নছাৱাি বমছা আৰু
বমছাকমিৰ গুনাহতকক পাতে।
িায়িািী ৰাবহমাহুল্লালহ ককলছ, নকৱে নোক বপয়াহ কে উপিাে
থকালটা ছওম িৰজ কৰা উলেিয নহয়; িৰাং ছওম িৰজ কৰাৰ
উলেিয কহলছ- ছওম ৰ াৰ মাধযমত নিৌন চাবহদাক প্ৰিবমত কৰা,
নিলছ আম্মাৰাক নিলছ মুতমাইন্নাৰ অনু গত কৰা। িবদ এইলটা
অজিন নহয় নতলনহ’নে আল্লাহ তাআো ছওমৰ প্ৰবত কিুেৰ
উলেলিয দৃ বষ্ট নকবৰি।
এই হাদীছলটাৰ দ্বাৰা দেীে বদয়া হয় নি, এই পাপেমূ হ ছওমক
অেম্পূ ণি ৰাব ি।[িাতহুে িাৰী] েমাপ্ত

