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কুরআন তিলাওয়াি বা অনযানয ইবাদাতির সাওয়াব তক মৃি বযতির তনকট প ৌঁতে? 

   

প্রথম ফািওয়া 

প্রশ্ন: সূরা আল-ইখলাস  াঠ কতর পকউ যতদ মৃি বযতিতক ঈসাতল সাওয়াব কতর, িাহতল মৃি বযতি তক উ কৃি 

হতব? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম কবতরর  াশ তদতয় যাওয়ার সময় কী করতিন, কবরবাসীর িনয 

তিতন কী তিলাওয়াি করতিন, না শুধু পদা‘আ করতিন? 

উত্তর: 

প্রথমি: পকউ যতদ কুরআন তিলাওয়াি কতর মৃি বযতিতক ঈসাতল সাওয়াব কতর, আতলমতদর তবশুদ্ধ মিানুযায়ী এ 

সাওয়াব মৃি বযতির তনকট প ৌঁোয় না। কারণ, এটা মৃি বযতির আমল নয়। আল্লাহ িা‘আলা বতলতেন, 

ن﴿
َ
نَسَٰنِ  لَّۡيَس  َوأ  [٩٣: انلجم] ﴾٣٩ َسَعَٰ  َما إِّلَّ  لِۡۡلِ

“আর এই পয, মানুষ যা পেষ্টা কতর, িাই পস  ায়”। [সূরা আন-নািম, আয়াি: ৩৯] 

এ তিলাওয়াি িীতবি বযতির পেষ্টা বা আমল, এর সাওয়াব পস তনতিই  াতব, অনয কাউতক পস ঈসাতল সাওয়াব 

করার অতধকার রাতখ না। এ সংক্রান্ত পসৌতদ আরতবর “ইলমী গতবষণা ও ফািাওয়ার স্থায়ী ওলামা  তরষদ” এর 

একতট তবস্তাতরি ফািওয়া রতয়তে, তনতে িা উতল্লখ করা হতলা: 

প্রশ্ন: কবর তিয়ারতির সময় সূরা আল-ফাতিহা  াঠ করা অথবা কুরআতনর পকাতনা অংশ  াঠ করা তক ববধ, আর 

এর দ্বারা পস তক উ কৃি হতব? 

উত্তর: তবশুদ্ধ হাদীস পথতক প্রমাতণি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম কবর তযয়ারি করতিন এবং তকেু 

বাকয দ্বারা তিতন কবরবাসীতদর িনয পদা‘আ করতিন, যা তিতন সাহাবীগণতক তশতখতয়তেন, িারাও িাাঁর পথতক তশতখ 

তনতয়তেন। পযমন, 

 «العافية من املؤمنني واملسلمني، وانا ان شاء اهلل بكم الحقون، نسال اهلل نلا ولكم السالم عليكم اهل ادليار»

“পহ কবরবাসী মুতমন ও মুসতলমগণ, পিামাতদর ও র সালাম, ইনশাআল্লাহ অতিসত্বর আমরা পিামাতদর সাতথ 

তমতলি হতবা, আল্লাহর তনকট আমাতদর িনয ও পিামাতদর িনয তনরা ত্তা প্রাথথনা করতে।”1 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম কবর তযয়ারি করার সময় কুরআন বা িার পকাতনা আয়াি তিলাওয়াি 

কতরতেন এমন তকেু প্রমাতণি পনই, অথে তিতন খুব কবর তযয়ারি করতিন। যতদ িা ববধ হি বা মৃিরা িার দ্বারা 

উ কৃি হি, িাহতল অবশযই তিতন িা করতিন এবং সাহাবীগণতক তনতদথশ তদতিন। বরং নবুওয়াতির দাতয়ত্ব 

আদায়, উম্মতির প্রতি দয়া ও সাওয়াতবর তবতবেনায় এটা িার কিথবয তেল। কারণ, িার বযা াতর আল্লাহ িা‘আলা 

বতলতেন: 

                                                           
1 ইবন মািাহ, হাদীস নং ১৫৩৬ 
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ِنۡ  رَُسول   َجآَءُكمۡ  لََقدۡ ﴿ نُفِسُكمۡ  م 
َ
 [٨٢١: اتلوبة] ﴾١٢٨ رَِّحيم   رَُءوف   بِٱلُۡمۡؤِمنِيَ  َعَلۡيُكم َحرِيص   َعنِتُّمۡ  َما َعلَۡيهِ  َعزِيز   أ

“তনশ্চয় পিামাতদর তনতিতদর মধয পথতক পিামাতদর তনকট একিন রাসূল এতসতেন, িা িার িনয কষ্টদায়ক যা 

পিামাতদরতক  ীড়া পদয়। তিতন পিামাতদর কলযাণকামী, মুতমনতদর প্রতি পেহশীল,  রম দয়ালু”। [সূরা আি-

িাওবাহ, আয়াি: ১২৮] 

অিএব, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাতমর মতধয দয়া, উম্মতির কলযাণ কামনা ও অনুগ্রহ থাকা সতত্বও 

পযতহিু তিতন িা কতরন তন, িাই প্রমাণ কতর পয এটা না-িাতয়য। সাহাবাতয় পকরাম িাই বুতেতেন এবং এর ও রই 

িারা আমল কতরতেন, (আল্লাহ িাতদর সকতলর ও র সন্তুষ্ট পহান) িারা কবর তযয়ারতির সময় মৃিতদর িনয 

পদা‘আ করতিন ও তনতিরা (মৃিুয পথতক) উ তদশ ও তশক্ষা তনতিন। িারা মৃিতদর িনয কুরআন তিলাওয়াি কতরন 

তন। িাই প্রমাতণি হতলা পয, কবর তযয়ারতির সময় কুরআন তিলাওয়াি করা  রবিথীতি আতবষৃ্কি তবদ‘আি। 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম বতলতেন, 

 «مرنا هذا ما ليس منه فهو ردأيف  من أحدث»

“আমাতদর এ দীতন পয এমন তকেু আতবষ্কার করল, যা িার অন্তরু্থি নয়, িা  তরিযাি।”2 

 

তদ্বিীয় ফািওয়া: (প্রথম ফািওয়ার অবতশষ্টাংশ) 

প্রশ্ন: আমরা কিক মুসতলম পদতশ পদতখ, কুরআন তিলাওয়াতির িনয পলাক র্াড়া করা হয়, কুরআন তিলাওয়াি 

কতর তবতনময় গ্রহণ করা তক ববধ? তবতনময় দািা তক এ িনয পগানাহগার হতব? 

উত্তর: কুরআন তিলাওয়াি একতট খাতলস ইবাদাি। মুসতলমগণ আল্লাহর সন্তুতষ্ট অিথন ও সাওয়াতবর আশায় িা 

সম্পাদন করতব, এসব ইবাদাতির মূল নীতিও িাই, এ িনয কাতরা পথতক তবতনময় গ্রহণ বা কাতরা কৃিজ্ঞিা আদায় 

করা যাতব না। সালাফ িথা আমাতদর আদশথ মনীষীতদর পথতক প্রমাতণি নয় পয, িারা মৃি বযতি, অতলমা অথবা 

অনয পকাতনা অনুষ্ঠাতন কুরআন তিলাওয়াতির িনয কাউতক র্াড়া কতরতেন অথবা িারা এর তনতদথশ তদতয়তেন তকংবা 

এর অনুমতি প্রদান কতরতেন অথবা িারা পকউ কুরআন তিলাওয়াি কতর তবতনময় গ্রহণ কতরতেন; বরং িারা 

আল্লাহর তনকট সাওয়াতবর আশায় তিলাওয়াি করতিন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম তনতদথশ তদতয়তেন, 

“পয বযতি কুরআন তিলাওয়াি কতর, পস পযন আল্লাহর তনকট প্রাথথনা কতর।” তিতন মানুতষর তনকট প্রাথথনা পথতক 

সিকথ কতরতেন। সাহাবী ইমরান ইবন হুসাইন পথতক ইমাম তিরতমযী িার সুনান গ্রতে বণথনা কতরন: 

نه إل اهلل به، فأفليس نآالقر أمن قر :عليه وسلم يقولسمعت رسول اهلل صىل اهلل  :فاسرتجع ثم قال ل؛أثم س أنه مر ىلع قاص يقرأ»
  «لون به انلاسأن يسآقوام يقرؤون القرأسييجء 

“ইমরান ইবন হুস াইন এক গল্পকাতরর  াশ তদতয় অতিক্রম করতলন, পয তিলাওয়াি কতর কতর মানুতষর তনকট 

পেতয় পবড়াি। তিতন এ দৃশয পথতক ইন্নাতলল্লাহ  ড়তলন। অিঃ র বলতলন: আতম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইতহ 

ওয়াসাল্লামতক বলতি পশাতনতে: “পয বযতি কুরআন তিলাওয়াি কতর, পস পযন িার অতসলা তদতয় আল্লাহর তনকট 

                                                           
2 সহীহ বুখারী, হাদীস নং ২৫১২; সহীহ মুসতলম, হাদীস নং ৩২৪৮ 
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প্রাথথনা কতর। কারণ, অতিসত্বর এমন এক দল আতবরূ্থি হতব, যারা কুরআন তিলাওয়াি করতব আর িার অতসলা 

তদতয় মানুতষর তনকট প্রাথথনা করতব”।3 

িতব পযসব অবস্থায় তিলাওয়ািকারী বযিীি অ তরর তনকটও কুরআতনর উ কাতরিা প ৌঁোয়, পসসব অবস্থায় 

তবতনময় গ্রহণ করা ববধ। পযমন, কুরআন তশক্ষা পদওয়া অথবা কুরআতনর মাধযতম োড়-ফুাঁক করা ইিযাতদ। তবশুদ্ধ 

সনতদ বতণথি, আবু সাইদ রাতদয়াল্লাহু আনহু এক  াল বকরী গ্রহণ কতরতেতলন সূরা আল-ফাতিহা দ্বারা এক 

বযতিতক োড়-ফূাঁক কতর, যাতক তবষাি কীট দংশন কতরতেল। সাহল রাতদয়াল্লাহু ‘আনহুর হাদীতস রতয়তে, রাসূলুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম এক পমতয়তক িননক বযতির তনকট এ শতিথ তবতয় পদন পয, পস িার তনকট রতক্ষি 

কুরআন পমতয়তক তশক্ষা পদতব।4  

অিএব, শুধু তিলাওয়াতির তবতনময় গ্রহণ করা অথবা তিলাওয়াতির িনয পকাতনা দল র্াড়া করা আদশথ মনীষীতদর 

রীতি ও সুন্নতির তখলাফ। 

তদ্বিীয়ি: উ তদশ গ্রহণ ও আতখরাি স্মরণ করার িনয রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম কবর তযয়ারি 

করতিন। তিতন তনি  তরবাতরর মুসতলমতদর িনয পদা‘আ ও ইতস্তগফার করতিন, িাতদর িনয ‘আতফয়াি িথা 

তনরা ত্তা প্রাথথনা করতিন। তিতন সাহাবীগণতক তশক্ষা তদতিন, পযন িারা কবর তযয়ারতির সময় বতল: 

 «العافية ادليار من املؤمنني واملسلمني، وانا ان شاء اهلل بكم الحقون، نسال اهلل نلا ولكم السالم عليكم اهل»

“পহ কবরবাসী মুতমন ও মুসতলমগণ, পিামাতদর ও র সালাম, ইনশাআল্লাহ আমরা অতিসত্বর পিামাতদর সাতথ 

তমতলি হতবা, আমরা আল্লাহর কাতে আমাতদর িনয ও পিামাতদর িনয তনরা ত্তার প্রাথথনা করতে।”5  

আমাতদর িানা মতি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম কুরআন তিলাওয়াি কতর মৃি বযতিতদর ঈসাতল 

সাওয়াব কতরন তন। অথে তিতন অতধক কবর তযয়ারি করতিন। তিতন তেতলন মুতমনতদর ও র দয়ালু ও পমতহরবান। 

আর আল্লাহই র্াতলা িাতনন। 

সূত্র: اللجنة ادلائمة للبحوث العلمية واالفتاء  

                                                           
3 আহমদ: ৪/৪৩২Ñ৪৩৩, ৪৩৬Ñ৪৩৭, ৪৩৯, ৪৪৫; তিরতমযী: ৫/১৭৯, হাদীস নং ২৯১৭; ইবন আতব শায়বাহ: ১০/৪৮০; িাবরানী: 
১৮/১৬৬Ñ১৬৭, হাদীস নং ৩৭০Ñ৩৭৪; বাগার্ী: ৪/৪৪১, হাদীস নং ১১৮৩ 
4 আহমদ: ৫/৩৩৬; সহীহ বুখারী, হাদীস নং ২৩১০, ৫০২৯, ৫০৩০, ৫০৮৭, ৫১২১, ৫১২৬, ৫১৩২, ৫১৩৫, ৫১৪১, ৫৮৭১, ৭৪১৭ 
5 ইবন মািাহ, হাদীস নং ১৫৩৬ 



 

 

কুরআন তিলাওয়াি বা অনযানয ইবাদাতির সাওয়াব তক মৃি বযতির তনকট প ৌঁতে?  4  

িৃিীয় ফািওয়া 

প্রশ্ন: কুরআন তিলাওয়াি ও অনযানয ইবাদাতির সাওয়াব তক মৃিতদর তনকট প ৌঁতে? মৃি বযতির সন্তান বা যার  ক্ষ 

পথতকই পহাক? 

উত্তর: আমরা যিদূর িাতন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম কুরআন তিলাওয়াি কতর তনকট আত্মীয় বা 

অনয পকাতনা মৃি বযতির িনয ঈসাতল সাওয়াব কতরন তন। তিলাওয়াতির সাওয়াব যতদ মৃি বযতির তনকট প ৌঁেি 

বা এর দ্বারা পস পকাতনার্াতব উ কৃি হি, িাহতল অবশযই তিতন িা করতিন, উম্মিতক বািতল তদতিন, পযন 

িাতদর মৃিরা উ কৃি হয়। তিতন তেতলন মুতমনতদর ও র দয়ালু ও অনুগ্রহশীল। িাাঁর  রবিথীতি খুলাফাতয় 

রাতশদীন ও সকল সাহাবাতয় পকরাম িার যথাযথ অনুসরণ কতরতেন, (আল্লাহ িাতদর সকতলর ও র সন্তুষ্ট পহান) 

আমাতদর িানা মতি িারা পকউ কুরআন তিলাওয়াি কতর ঈসাতল সাওয়াব কতরন তন। সুিরাং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আলাইতহ ওয়াসাল্লাম ও িাাঁর সাহাবীতদর আদশথ অনুসরণ করাই আমাতদর িনয কলযাণ। কারণ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আলাইতহ ওয়াসাল্লাম বতলতেন: 

 «اياكم وحمدثات االمور فان لك حمدثة بدعة، ولك بدعة ضاللة»

“খবরদার! পিামরা নিুন আতবষৃ্কি বস্তু পথতক সিকথ পথতকা, কারণ প্রতিযক নিুন আতবষৃ্কি বস্তু তবদ‘আি, আর 

প্রতিযক তবদ‘আি পগামরাহী ও  থভ্রষ্টিা।”6 

তিতন অনযত্র বতলন: 

 «ليس منه فهو رد مرنا هذا ماأحدث يف أمن »

“পয আমাতদর এ দীতন এমন তকেু আতবষ্কার করল, যা এর অন্তরু্থি নয়, িা  তরিযি।”7 

িাই আমরা বতল, মৃিতদর িনয কুরআন তিলাওয়াি করা বা করাতনা িাতয়য নয়, এর সাওয়াব িাতদর তনকট 

প ৌঁতে না, বরং এটা তবদ‘আি। এ োড়া পযসব ইবাদাতির সাওয়াব মৃিতদর তনকট প ৌঁতে মতমথ তবশুদ্ধ দলীল 

রতয়তে িা অবশয গ্রহণীয়। পযমন, মৃি বযতির  ক্ষ পথতক সদকা ও হি করা মতমথ তবশুদ্ধ দলীল রতয়তে। আর পয 

সব তবষতয় পকাতনা দলীল পনই িা ববধ নয়। িাই প্রমাতণি হতলা, কুরআন তিলাওয়াি কতর মৃিতদর ঈসাতল 

সাওয়াব করা ববধ নয়, িাতদর তনকট এর সাওয়াব প ৌঁোয় না, বরং এটা তবদ‘আি। এটাই আতলমতদর তবশুদ্ধ 

অতর্মি। আর আল্লাহই র্াতলা িাতনন। 

সূত্র : اللجنة ادلائمة للبحوث العلمية واالفتاء 

সমাপ্ত 

 

 

 

                                                           
6 আবু দাউদ, হাদীস নং ৩৯৯৩ 
7 সহীহ বুখারী, হাদীস নং ২৫১২; সহীহ মুসতলম, হাদীস নং ৩২৪৮ 



 

 

কুরআন তিলাওয়াি বা অনযানয ইবাদাতির সাওয়াব তক মৃি বযতির তনকট প ৌঁতে?  5  

 

 

  

 

 


