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ষাটজন মিসকীনকক এক সাকে খাদ্য দ্ান মক 
জরুমি? মনজ পমিবািভুক্তকদ্ি কাফফািাি 

খাদ্য দদ্ওয়া যাকব মক? 
 

 من أهله يطعم وهل واحدة؟ دفعة مسكينًا ستني يطعم أن جيب هل
 الكفارة؟

 
 <Bengal - বাঙালি -> بنغايل

 

   
ইলিী গকবষণা ও ফক ায়া মবষয়ক স্থায়ী কমিমট 

 

 ادلائمة اللجنة فتاوى
 

 

 
 

অনুবাদ্ক: সানাউল্লাহ নমজি আহিদ্  
 সম্পাদ্ক: ড. আবু বকি িুহাম্মাদ্ যাকামিয়া 

  

 أمحد نذير اهلل ثناءترمجة: 
زكريا حممد بكر أبو/ دمراجعة: 



 

 

ষাটজন মিসকীনকক এক সাকে খাদ্য দ্ান মক জরুিী?....  1  

 

ষাটজন মিসকীনকক এক সাকে খাদ্য দ্ান মক জরুিী? মনজ পমিবািভুক্তকদ্ি 
কাফফািাি খাদ্য দদ্ওয়া যাকব মক? 

 

প্রশ্ন: আমি ইচ্ছাকৃ ভাকব দকাকনা িিযাকন সাওি ভঙ্গ ককিমি, এখন ষাটজন মিসকীনকক খাদ্য দ্ান কিক  চাই। 
প্রশ্ন: এক সাকে দ্ান কিা জরুমি, না প্রম মদ্ন ৩/৪ জন মিসকীন খাওয়াকনাি সুকযাগ িকয়কি। আিাি পমিবািভুক্ত 
দকউ যমদ্ গিীব হয়,  াকদ্িকক খাদ্য দ্ান মক ববধ হকব? দযিন আিাি িা ও ভাই দবান? 

উত্তি: আল-হািদু্মলল্ললাহ 

মবশুদ্ধ ি ানুযায়ী সহবাস বয ী  অনয দকাকনা কািকণ িিযাকন ইফ াি কিকল কাফফািা ওয়ামজব হয় না; বিং 

জরুমি হকচ্ছ  াওবা কিা ও দযমদ্ন ইফ াি হকয়কি,  াি কাযা কিা। আি যমদ্ সহবাকসি কািকণ ইফ াি হয়, 

 কব  াক   াওবা এবং কাযা উভয় জরুমি। কাফফািা হকচ্ছ একজন িুমিন দগালাি আযাদ্ কিা। যমদ্  াক  
অক্ষি হয়, লাগা াি দু্’িাস মসয়াি পালন কিা, যমদ্  াক  অক্ষি হয়  কব ষাটজন মিসকীনকক খাদ্য দ্ান কিা। 

যমদ্ দগালাি আযাদ্ বা লাগা াি ষাটমট মসয়াি পালন কিক  অক্ষি হয়,  খন ষাটজন মিসকীনকক এক সাকে খাদ্য 

দ্ান কিা যাকব, আবাি সাধযি  ককয়ক ধাকপও খাদ্য দ্ান কিা যাকব,  কব ষাকটি সংখযা পূণণ কিা জরুমি। 
উর্ধ্ণ ন মকংবা অধস্তন মনজ বংকেি কাউকক  া প্রদ্ান কিা ববধ নয়। উর্ধ্ণ ন দযিন, মপ া-িা া, দ্াদ্া-দ্াদ্ী। 

অধস্তন দযিন, মনজ সন্তান, সন্তাকনি সন্তান পুরুষ মকংবা নািী। 

সূত্র: 
ফক ায়া লাজনাকয় দ্াকয়িা 
োইখ আবু্দল আযীয ইবন আবু্দল্লাহ ইবন বায 
োইখ সাকলহ আল-ফাওযান 
োইখ আবু্দল আযীয আকল োইখ 
োইখ আবু বকি আবু যাকয়দ্ 
ফক ায়া লাজনাকয় দ্াকয়িা: মি ীয় ভমলউি (৯/২২১)   
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