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ৰমজান মাহত দিনৰ ভাগত শাৰীদৰক দমলন
সংক্ৰান্ত ৬ টা মাছআলা
] অসমীয়া – Assamese – [ آسامي

স্থায়ী কদমটী গৱেষনা, ফৱতাো, িাওো, আৰু
প্ৰচাৰ প্ৰসাশন (ছছৌদি আৰব)


অনু বািঃ ৰদফকুল ইছলাম দবন হাদববুৰ ৰহমান িৰঙী
ইছলামী দবশ্বদবিযালয় মিীনা ছছৌদি আৰব
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ست مسائل عن اجلماع يف نهار رمضان

اللجنة ادلائمة للبحوث العلمية واإلفتاء وادلعوة واإلرشاد



ترمجة :رفيق االسالم بن حبيب الرمحن
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12329: ৰমজান মাহত দিনৰ ভাগত শাৰীদৰক দমলন সংক্ৰান্ত ৬ টা
মাছআলা
প্ৰশ্ন : এইৱটা কাৱৰা ওচৰত অস্পষ্ট নহয় ছে, দে বযদি ৰমজান
মাহত দিনৰ ভাগত স্ত্ৰীৰ লগত সহবাস কদৰব, তাৰ কাফফাৰা
হহৱছ- এজন িাস মুি কৰা অথবা (ৱসইৱটা ছনাোদৰৱল বা নাপাৱল)
এৱকৱলঠাদৰৱয় িুই মাহ ছওম ৰখা অথবা (ৱসইৱটাও ছনাোদৰৱল)
৬০ জন দমছকীনক আহাৰ প্ৰিান কৰা। এদতয়া প্ৰশ্ন হ’ল
১) দে বযদি ৰমজান মাহত দবদভন্ন দিনত দনজ স্ত্ৰীৰ লগত
একাদিকবাৰ সহবাস কদৰৱছ, ছতওঁ ছকৱনকক ছওম পালন কদৰব,
ছতওঁ সহবাসকৃত প্ৰদতৱটা দিনৰ পদৰবৱতে িুই মাহকক ছওম পালন
কদৰব লাদগব ছনদক, ছন ছগাৱটই দিনৰ পদৰবৱতে ছকেল িুমাহ ছওম
পালন কদৰৱলই েৱথষ্ট?
২) ওপৰত উৱেখ কৰা কাফফাৰাৰ দবিান নজনাকক ছকাৱনাবাই েদি
(ৰমজান মাহৰ দিনৰ ভাগত) স্ত্ৰী সহবাস কৱৰ (তাৰ দবশ্বাস আদছল
দস দেদিনা সহবাস কদৰব ছকেল ছসইদিনৰ ছওম কাো কদৰৱলই
হ’ব) ছতৱন্ত এৱন বযদি সম্পৱকে দবিান দক?
৩) স্বামীৰ িৱৰ স্ত্ৰীৰ ওপৰৱতা ছসই এৱকই দবিান বলেত হ’ব
ছনদক?
৪) আহাৰৰ পদৰবৱতে টকা-পইচা প্ৰিান কৰা হবি ছন?
৫) স্বামী আৰু স্ত্ৰী উভয়ৰ তৰফৰ পৰা ছকেল এজন দমছকীনক
ছখাোৱল হ’ব ছন?
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৬) েদি আহাৰ প্ৰিান কৰাৰ বাৱব ছতৱন ছলাক দবচাদৰ ছপাো নাোয়
ছতৱন্ত এৱন ছেত্ৰত ছকাৱনা িাতবয সংস্থাক খািযৰ মূ লয প্ৰিান কৰা
োবৱন। ছেৱনঃ দৰয়ািৰ আল-দবৰৰ িাতবয সংস্থা বা এই িৰণৰ
আন ছকাৱনা িাতবয সংস্থা?
উত্তৰ:
আলহামিুদলোহ।
দে বযদিৰ ওপৰত ছওম পালন কৰা ফৰজ:
এক: ছতওঁ েদি দনজ স্ত্ৰীৰ লগত ৰমজানৰ ছকাৱনা এটা দিেসত
এবাৰ বা একাদিকবাৰ সহবাস কদৰৱছ ছতৱন্ত ছতওঁৰ ওপৰত এবাৰ
কাফফাৰা আিায় কৰা আেশযক হ’ব; েদি ছতওঁ প্ৰথমবাৰ সহবাস
কৰাৰ দপছত কাফফাৰা আিায় কৰা নাই, আৰু েদি ছতওঁ
ছকইবাদিৱনা দিনৰভাগত সহবাস কদৰৱছ ছতৱন্ত ছতওঁ সম সংখযক
দিনৰ কাফফাৰা আিায় কদৰব লাদগব।
িুই: ছতওঁৰ ওপৰত শাৰীদৰক দমলনৰ কাফফাৰা আিায় কৰা ফৰজ
েদিও ছতওঁ এই দবষৱয় অজ্ঞ আদছল।
দতদন: সহবাস কৰাৰ ছেত্ৰত স্ত্ৰীৱয় েদি স্বামীক সন্মদত দিৱয়
ছতৱনহ’ছল স্ত্ৰীৰ ওপৰৱতা কাফফাৰা ফৰজ হ’ব। আনহাৱত েদি
স্বামীৱয় বলপূ বেক স্ত্ৰীৰ লগত সহবাস কৱৰ ছতৱনহ’ছল স্ত্ৰীৰ ওপৰত
ছকাৱনা কাফফাৰা নাই।
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চাদৰ: খািয প্ৰিান কৰাৰ পদৰবৱতে সমমূ লয অথে প্ৰিান কৰা জাৱয়ে
নহয়। আহাৰৰ পদৰবৱতে অথে প্ৰিান কদৰৱল অদপেত িাদয়ত্ব পালন
নহ’ব।
পাঁচ: এজন দমছকীনক ছতওঁৰ তৰফৰ পৰা অিে ছা‘ আৰু ছতওঁৰ
স্ত্ৰীৰ তৰফৰ পৰা অিে ছা‘ আহাৰ প্ৰিান কৰা জাৱয়ে। এৱন কদৰৱল
ছতওঁৱলাক উভয়ৰ ফালৰ পৰা ৬০ জন দমছকীনৰ এজনক আহাৰ
প্ৰিান কৰা হহৱছ বুদল গণয হ’ব।
ছয়: কাফফাৰাৰ সকৱলা খািয ছকেল এজন দমছকীনক প্ৰিান কৰা
জাৱয়ে নহয়। এইিৱৰ আল-দবৰৰ চযাদৰদট বা আন ছকাৱনা িাতবয
সংস্থাক প্ৰিান কৰাৱটাও জাৱয়ে নহয়। কাৰণ এৱনকুোও হ’ব পাৱৰ
ছে, দসহঁৱত ৬০ জন দমছকীনৰ মাজত খািয দবতৰণ নকদৰব।
মু’দমনৰ উদচত চৰীয়ত কতৃক
ে
ছতওঁৰ ওপৰত আৱৰাদপত
কাফফাৰাসহ সকৱলা ওোদজব পালনত সৱচষ্ট ছহাো।
আোৱহই তাওফীকিাতা। আোৱহ আমাৰ নবী মুহাম্মি, ছতওঁৰ
পদৰয়াল বগে আৰু ছতওঁৰ ছাহাবীসকলৰ ওপৰত ৰহমত আৰু শাদন্ত
বষেণ কৰক।
ফাতাোল্ লাজনাদ্ িাদয়মা (ফৱতাো দবষয়ক স্থায়ী কদমদটৰ
ফৱতাোসমগ্ৰ) (১০/৩২০)

