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অসুস্থতার কারণে মৃত ব্যক্তির ওপর 
রমযাণের দু’ক্তি সাওম কাযা রণেণে, এখে 

তার সন্তােণদর করেীে কী? 
 

 أوالده؟ يلزم فماذا املرض بسبب رمضان من يومان وعليه تويف
 

 <Bengal - বাঙালি -> بنغايل
 

   
ইলমী গণব্ষো ও ফণতাো ক্তব্ষেক স্থােী কক্তমক্তি 

 

 واإلفتاء العلمية للبحوث ادلائمة اللجنة
 

 

 
 

অেুব্াদক: সাোউল্লাহ েক্তির আহমদ 
 সম্পাদক: ড. আবু্ ব্কর মুহাম্মাদ যাকাক্তরো 

  

 أمحد نذير اهلل ثناءترمجة: 
زكريا حممد بكر أبو/ دمراجعة: 
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প্রশ্ন: আমার ক্তপতা মারা গগণেে। অসুস্থতার কারণে গত ব্ের ক্ততক্তে রমযাণের দু’ক্তি সাওম পালে করণত পাণরে ক্তে। 

ক্ততক্তে মারা গগণেে শাউোণল। আমাণদরণক ব্ণলণেে, ক্ততক্তে এ দু’ক্তদণের পক্তরব্ণতে খাদয দাে করণব্ে। তার ব্যাপাণর 

এখে আমাণদর করেীে কী? আমরা ক্তক তার পক্ষ গেণক সাওম পালে করব্ ও খাদয দাে করব্, োক্তক শুধু খাদয 

দাে করণলই চলণব্? উণলখয গয আমাণদর িাো গেই, ক্ততক্তে খাদয দাে ক্তকিংব্া সাওম পালে কণরণেে ক্তকো? ক্ততক্তে 

ডাোণব্ক্তিস আক্রান্ত ক্তেণলে, তবু্ও রমযাণের ক্তসোম পালে করণতে। 

উত্তর: আল-হামদুক্তলল্লাহ 

গতামাণদর ক্তপতা গযণহতু রমযাণের কাযার ওপর সক্ষম ক্তেল; ক্তকন্তু অলসতা কণরণে, ফণল পরব্তেী রমযাে চণল 

আণস, যার পর গস মারা যাে। অতঃপর উত্তম হণে, গতামাণদর গকউ তার পক্ষ গেণক দু’ক্তদণের কাযা করণব্। 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইক্তহ ওোসাল্লাম ব্ণলণেে, 

يَام   وََعلَي ه   َماَت  َمن  » ُّه   َعن ه   َصامَ  ص   .«َوِل 

“মৃত ব্যক্তির ওপর রমযাণের কাযা োকণল, তার অক্তিিাব্ক তার পক্ষ গেণক ক্তসোম পালে করণব্”। (সহীহ বু্খারী 

ও মুসক্তলম) আর যক্তদ গতামরা তার পক্ষ গেণক গদশীে এক ‘সা’ খাদয দাে কর, যা ক্ততে গকক্তি পক্তরমাে, তবু্ও 

যণেষ্ট হণব্। আর  যক্তদ গস  রমযাণের পূণব্েই মারা ক্তগণে োণক এব্িং অসুস্থতার কারণে কাযা আদাে করণত সক্ষম 

ো হে তণব্ তার ওপর ক্তকেুই ওোক্তিব্ হণব্ ো। কারে, তার পক্ষ গেণক গকাণো সীমালঙ্ঘে পাওো যাে ক্তে। 

আল্লাহ-ই িাণলা িাণেে। 

সূত্র: 
 واإلفتاء العلمية للبحوث ادلائمة اللجنة

শাইখ আবু্দল আযীয ইব্ে ব্ায 

শাইখ আবু্দল্লাহ ইব্ে গুদাইোে 

শাইখ সাণলহ আল-ফাওযাে 

শাইখ আবু্দল আযীয আণল-শােখ 

শাইখ আবু্ ব্কর আবু্ যাণেদ 

ফণতাো লািোণে দাণেমা: ক্তিতীে িক্তলউম: (৯/২৬১) 
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