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সিহঁতে মীনাৰ বাসহৰে ৰাসে অসেবাসহে কসৰতে; 

সিহঁতে জনা নাসেল যে মীনা সিহঁেৰ ওচৰে 
] অসমীয়া – Assamese – آسامي [ 
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 قريبة مىن أن يعلمون ال همو ، مىن خارج باتوا
منهم

] অসমীয়া – Assamese – آسامي [ 

   
 

 القسم العليم بموقع اإلسالم سؤال وجواب
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 

 منهم قريبة منى أن يعلمون ال وهم ، منى خارج باتوا :225091 

225091: সিহতঁে মীনাৰ বাসহৰে ৰাসে অসেবাসহে কসৰতে; সিহতঁে জনা 
নাসেল যে মীনা সিহেঁৰ ওচৰে 

প্ৰশ্ন: জামাৰাহ আকাবাে সিল গুসি দসলওৱাৰ সিেে আসম োৱাতি ইিাজা 
(িৰজ োৱাি) আদায় কৰাৰ বাতব মক্কাে গৈসেতলা। োৱাি যিষে আসম অসে 

ক্লান্ত গহ িসৰসেতলা; যিতয় ৰাসে অসেবাসহে কৰাৰ বাতব মীনাে যোৱাৰ কাৰতে 
োনবাহন সবচাসৰ যিাৱা নাসেতলা। অৱতিষে আসম আসজসজয়া (সৰ সেদসক)ে 
ৈ’যলা। আসম জনা নাসেতলা যে, মীনাৰ জমাৰােিমূহ আমাৰ িৰা যকৱল এক 
সকতলাসমিাৰ বা োতোকক কম দূৰে অৱসিে। আসম শুই িসৰতলা আৰু এজন 

বযসিক ক’যলা যেওঁ যেন আমাক মাজ ৰাসেে জৈাই সদতয় োতে আসম ৰাসে 
োিন কসৰবকল মীনাে োব িাতৰা। যিই বযসিতয় যদসিতল যে, আসম বৰ ক্লান্ত; 

যিতয় যেওঁ আমাক জৈাই সনসদতল। এসেয়া প্ৰশ্ন হ’ল, মীনাে ৰাসে অসেবাসহে 
কৰাৰ হুকুম সক; আমাৰ ওিৰে দম (িশু েতবহ কৰা) ওৱাসজব হ’ব যনসক? 
উত্তৰ: 

আলহামদুসলল্লাহ। 

প্ৰথম: 

োশ্বসৰকৰ (তকাৰবানী ঈদৰ সিেৰ) সেসন ৰাসে মীনাে অসেবাসহে কৰা হজ্জৰ 
ওৱাসজব আমল। সে বযসি যকাতনা ওজৰসবহীন মীনাে ৰাসে অসেবাসহে কৰা 



 

 

 
 3  

িসৰেযাৈ কসৰব জমহুৰ আসলমৰ মতে, োৰ ওিৰে দম (িশু েতবহ কৰা) 
আৱিযক হ’ব। 

আল-মাউেুআ আল-সিকসহয়যা (১৭/৫৮) গ্ৰন্থে আসহতে, 

يِق : َواِجٌب ِعْنَد ُُجُْهورِ اْلُفَقَهاءِ ,  " ْْشِ
يَّاِم التَّ

َ
الَْمبِيُت بِِمًنى ََلَاِِلَ أ

ُم لَِمْن تََرَكُه بَِغْْيِ ُعْذٍر " انتىه  . يَلَْزُم ادلَّ

োশ্বসৰকৰ ৰাসেিমূহ মীনাে অসেবাসহে কৰা জমহুৰ আসলমৰ মতে ওৱাসজব। 
সে বযসি যকাতনা ওজৰসবহীন এই আমল েযাৈ কসৰব যেওঁ দম সদব (িশু েতবহ 
কসৰব) লাসৈব। িমাপ্ত 

অসিক জাসনবকল চাওঁক www.islamqa.info প্ৰশ্ন নং 21258 আৰু 95374। 

সিেীয়:  

সে বযসি মীনাে ৰাসে অসেবাসহে কসৰবকল িক্ষম সকন্তু মীনাৰ িীমা নজনাৰ 
কাৰতে মীনাে ৰাসে অসেবাসহে কসৰব িৰা নাই যেতন্ত োৰ এই কাম ওজৰ 
সহচাতি িৰা নহ’ব। কাৰে যিই বযসিৰ উসচে আসেল- মীনা িম্পতকে মানুহক 
যিাি-যিাে কৰা; োতে মীনাে ৰাসে অসেবাসহে কসৰব িাতৰ। 

শ্বাইি সবন বাজ (ৰাসহমাহুল্লাতহ) গকতে: 

من ترك املبيت يف مًن جاهال حدودها مع القدرة ىلع املبيت ،  "
فعليه دم ؛ ألنه ترك واجبا من غْي عذر رشيع ، واكن الواجب عليه 
أن يسأل حىت يؤدي الواجب " انتىه من " جمموع فتاوى ابن باز " 

(61/641( 

http://www.islamqa.info/
https://islamqa.info/bn/21258
https://islamqa.info/bn/95374
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সে বযসি মীনাৰ িীমা নজনাৰ কাৰতে িক্ষম যহাৱা িতেও মীনাে ৰাসে 
অসেবাসহে কসৰব িৰা নাই োৰ ওিৰে দম ওৱাসজব হ’ব। কাৰণ সেই 
ব্যক্তি সকাননা চক্তৰয়ক্তি ওজৰক্তব্হীন এটা ওৱাক্তজব্ আমল এক্তৰ ক্তিনে। 
িাৰ ব্ানব্ ওৱাক্তজব্ আক্তেল মানুহক সোধ-যিাে কৰা োতে এই 
ওৱাসজব আমলতিা িালন কসৰব িাতৰ।[শ্বাইি সবন বাজৰ িতোৱািমগ্ৰৰ 
(১৬/১৪৯) িৰা িমাপ্ত] 

ইয়াৰ আতলাকে ক’ব িাসৰ যে, েসদ মীনাে ৰাসে অসেবাসহে কৰাৰ বাতব 
আতিানাতলাকৰ ঠাই থাতক যেতনহ’যল এই ওৱাসজব আমল িসৰেযাৈ কসৰবকল 
আতিানাতলাকৰ বাতব যকাতনা ওজৰ নাই। এই আমলতিা েযাৈ কৰাৰ কাৰতে 
আতিানাতলাকৰ ওিৰে োদাকা কৰা ওৱাসজব হ’ব; দম (িশু জতবহ) কৰা 
নহয়। কাৰে দম ওৱাসজব হ’ব যিই িময়ে যেসেয়া যৈাতিই যকইিা ৰাসে 
অসেবাসহে কৰা িসৰহাৰ কসৰব। 

নৱৱী (ৰাসহমাহুল্লাতহ) গকতে: 

يِق اثلَّاَلَث لَِزَمُه َدٌم َفَقْط , َهَذا ُهَو الَْمْذَهُب ...  " ْْشِ
َوإِْن تََرَك ََلَاِِل التَّ

َصحِّ : 
َ
اِن ] أي : يتصدق بمدين , َوإِْن تََرَك ََلْلََتْْيِ ، َفَعََل اأْل ََيُِب ُمدَّ

 )8/222من الطعام [ " انتىه من " املجموع " )

েসদ োশ্বসৰকৰ সেসন ৰাসে অসেবাসহে কৰা িসৰেযাৈ কতৰ যেতনহ’যল োৰ 
ওিৰে দম ওৱাসজব হ’ব; এইতিাতৱই মাজহাবৰ অসিমে...। আৰু েসদ দুই 
ৰাসে িসৰেযাৈ কতৰ যেতনহ’যল সবশুদ্ধ মোনুোয়ী দুই মুদ্দ (দুই মুদ্দ িাদয 
োদাকা কৰা) ওৱাসজব হ’ব।[আল-মাজমু (৮/২২৫)ৰ িৰা ৈৃহীে িমাপ্ত] 

শ্বাইি উোইমীন (ৰাসহমাহুল্লাতহ) গকতে: 
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ُعلم منه أنه لو ترك َللة من اللياِل ، « أو لم يبت بها » وقوهل :  "
فإنه ليس عليه دم ، وهو كذلك ، بل عليه إطعام مسكْي إن ترك 

 إن ترك َللتْي ، وعليه دم إن ترك لالث َللة ، وإطعام مسكينْي
 )7/828َلاِل " انتىه من " الْشح املمتع " )

গ্ৰন্থকাৰৰ কথা “অথবা েসদ োে ৰাসে অসেবাসহে নকতৰ” ইয়াৰ িৰা জনা 
ৈ’ল যে, েসদ এৰাসে অসেবাসহে কসৰবকল িসৰেযাৈ কতৰ যেতনহ’যল দম 
ওৱাসজব নহ’ব। এইতিাতৱই িসঠক। বৰং োৰ ওিৰে অিসৰহােে হ’ব- এৰাসে 

অসেবাসহে নকসৰতল এজন সমেকীনক িাদয যিাৱাব লাসৈব; দুই ৰাসে 
অসেবাসহে নকসৰতল দুজন সমেকীনক িাদয যিাৱাব লাসৈব। আৰু সেসন ৰাসে 

অসেবাসহে নকসৰতল োৰ ওিৰে দম ওৱাসজব হ’ব। [আল-শ্বাৰহুল মুমসে 
(৭/৩৫৮)ৰ িৰা িংৈৃহীে। িমাপ্ত] 

িাৰাংি, যিই ৰাসে মীনাে ৰাসে অসেবাসহে েযাৈ কৰাৰ কাৰতে 
আতিানাতলাকৰ ওিৰে এজন সমেকীনক আহাৰ কতৰাৱা ওৱাসজব হ’ব। 

আল্লাতহই িাল জাতন।  

ইেলাম প্ৰশ্ন আৰু উত্তৰ যৱবোইি 


