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এজন মৃত ব্যক্তিৰ ফালৰ পৰা একেই সময়ত 

দুজন ব্যক্তিৰ ওমৰাহ আদায় েৰা জাকয়য হ’ব্কন? 

هل جيوز أن يعتمر اثنان عن ميت واحد يف وقت 
 واحد ؟

] অসমীয়া – Assamese – آسامي [ 

   
ইছলাম প্ৰশ্ন আৰু উত্তৰ 
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هل جيوز أن يعتمر اثنان عن ميت واحد يف وقت
واحد ؟

] অসমীয়া – Assamese – آسامي [ 
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 202149: এজন মৃত ব্যক্তিৰ ফালৰ পৰা একেই সময়ত দুজন ব্যক্তিৰ ওমৰাহ 
আদায় েৰা জাকয়য হ’ব্কন? 

প্ৰশ্ন: মাতৃ আৰু সন্তাকন তাৰ ক্তপতৃৰ ফালৰ পৰা একেই সময়ত ওমৰাহ আদায় 
েক্তৰব্ ক্তব্চাকৰ। তাৰ ক্তপতৃ মৃত। একনকে ওমৰাহ েৰা জাকয়য হ’ব্কন? 

উত্তৰ:  

আলহামদুক্তলল্লাহ। 

হয়, 

দুজন ব্যক্তিৰ ব্াকব্ একেই সময়ত একেই ব্যক্তিৰ ফালৰ পৰা ওমৰাহ আদায় 
েৰা জাকয়য।  ক্তেন্তু উভকয় ছসই ব্যক্তিৰ ফালৰ পৰা স্বতন্ত্ৰ দুটা ওমৰাহ পালন 
েক্তৰব্ লাক্তিব্। ইব্কন েুদামা (ৰাক্তহমাহুল্লাকহ) কেকছ:  

" وإن استناب رجلني يف حجة اإلسالم , ومنذور أو تطوع , فأيهما سبق 
باإلحرام , وقعت حجته عن حجة اإلسالم , وتقع األخرى تطواع , أو عن 

اإلحرام عن غري حجة اإلسالم , ممن يه عليه , فكذلك انلذر ; ألنه ال يقع 
 (3/401من نائبه " انتىه من " املغين " )

যক্তদ দুজন ব্যক্তিে ব্দল হজ্জ েৰাৰ ব্াকব্ ক্তদয়া হয়; এটা ফৰজ হজ্জ; আনকটা 
মান্নতৰ হজ্জ অথব্া নফল হজ্জ ছসই ছেত্ৰত ক্তয ব্যক্তি আিত ইহৰাম ব্াক্তিব্ 
তাৰ ইহৰামকটা ফৰজ হজ্জৰ ইহৰাম ক্তহচাকপ িণ্য হ’ব্। ক্তিতীয় ব্যক্তিৰ ইহৰাম 
নফল ক্তহচাকপ অথব্া মান্নত হজ্জৰ ইহৰাম ক্তহচাকপ পক্তৰিক্তণ্ত হ’ব্। ক্তেয়কনা, 
যাৰ ওপৰত হজ্জ ফৰজ তাৰ ইহৰাম ফৰজ হজ্জৰ ইহৰাম ক্তহচাকপই সংঘক্তটত 
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হয়। এইদকৰ তাৰ প্ৰক্ততক্তনক্তিৰ ইহৰাকমা ফৰজ হজ্জৰ ইহৰাম ক্তহচাকপই সংঘক্তটত 
হ’ব্। [আল-মুিক্তন ৩/১০৪] 

শ্বাইখ উছাইমীন (ৰাক্তহমাহুল্লাকহ) কেকছ: 

" مسألة : هل جيوز لرجل أن ينيب من حيج عنه أكرث من واحد يف اعم واحد ؟ 
اجلواب : جيوز ذلك ، لكن إذا أناب اثنني ، فأكرث يف فريضة فأيهما يقع حجه 
عن الفريضة ؟ اجلواب : من أحرم أوالً ، وتكون اثلانية نفالً " انتىه من " 

 .( 7/33الرشح املمتع " )

মাছআলা: এজন ব্যক্তিকয় একেই ব্ছৰত এোক্তিে ব্যক্তিৰ িাৰা হজ্জ েৰাব্ 
পাকৰকন? 

উত্তৰ: একন েৰা কব্ি। যক্তদ দুজনতকে অক্তিে ব্যক্তিে একেই ব্ছৰত ব্দল 

হজ্জ েকৰাৱাৰ দাক্তয়ত্ব ক্তদয়া হয় ছতকনহ’ছল োৰ হজ্জকটা ফৰজ হজ্জ ক্তহচাকপ 
আদায় হ’ব্? উত্তৰ কহকছ- ক্তযজকন সব্াতকে আিত ইহৰাম ব্াক্তিব্ তাৰ হজ্জকটা 
ফৰজ হজ্জ ক্তহচাকপ আদায় হ’ব্। ক্তিতীয়জনৰকটা নফল ক্তহচাকপ আদায় হ’ব্। 
[আল-শ্বাৰহুল মুমক্তত (৭/৩৩)] 

ইয়াৰ ক্তভক্তত্তত ছোৱা যায় ছয, আকপানাকলাে দুজনৰ ব্াকব্ মৃত ব্যক্তিৰ ফালৰ 
পৰা ওমৰাহ আদায় েৰা জাকয়য হ’ব্। আকপানাকলােৰ প্ৰকতযকেই মৃত ব্যক্তিৰ 

তৰফৰ পৰা একোটাকে স্বতন্ত্ৰ ওমৰাহ আদায় েৰাৰ ক্তনয়ত েক্তৰব্ লাক্তিব্। 

আল্লাকহই ভাল জাকন। 

ইছলাম প্ৰশ্ন আৰু উত্তৰ ছৱব্ছাইট 
 


