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ভূক্তমকা 
আল্লাহ তা‘আলা প্রক্ততক্তি মানুে তো প্রাক্তণথক ক্তনক্তদভষ্ট্ সময় 
সীমা ক্তদথয় এ পৃক্তেব্ীথত পাক্তিথয়থছন। লস সময় সীমা 
লপক্তরথয় ল থল সব্াইথকই মৃতুযর স্বাদ আস্বাদন করথত 
হথব্। লকউ এ অথমাঘ ক্তব্িান লেথক পালাথত পারথব্ না। 
আল্লাহ ব্থলথছন,  

ُُُّّكلُّ﴿ ُّتُرَۡجُعونَُُِّّإَوََلۡنَاُّفِتۡنَة  َُُّّوٱۡۡلَۡيُُِّّبِٱلّشََُُِّّوَنۡبلُوُكمُّٱلَۡمۡوِت َُُّّذآئَِقةَُُُّّنۡفس 
 [  ٣٥: االنبياء] ﴾٣٥

“প্রক্ততক্তি প্রাণ মৃতুযর স্বাদ গ্রহণ করথব্; আর ভাথলা ও 
মন্দ দ্বারা আক্তম লতামাথদরথক পরীিা কথর োক্তক এব্ং 
আমার কাথছই লতামাথদরথক ক্তফথর আসথত হথব্”। [সূরা 
আল-আক্তিয়া, আয়াত: ৩৫] 

ُُُّّكلُّ﴿  [  ٥٧: العنكبوت] ﴾٥٧ُّتُۡرَجُعونَُُّّإََِلَۡناُُّثمُُّّّٱلَۡمۡوِت َُُّّذآئَِقةَُُُّّنۡفس 

“প্রক্ততক্তি প্রাণ মৃতুযর স্বাদ আস্বাদন করথব্, তারপর আমার 
কাথছই লতামরা প্রতযাব্ক্ততভত হথব্”। [সূরা আল-
‘আনকাবূ্ত, আয়াত: ৫৭]  

ۡيَنَما﴿
َ
مُُُّّتَُكونُوا ُُّّأ َشّيَدة  ُُّّبُُروج ُُِّّفُُُّّكنُتمَُُّّۡولَوُُّّۡٱلَۡمۡوُتُُّّيُۡدرِككل ُِّإَونُّمل

َُّيُقولُوا َُُّّسَيَِئة ُُّّتُِصۡبُهمُُِّّۡإَونُّٱلّلِ ُُِّّعندُُِِّّمنَُُّّۡهَِٰذهِۦَُّيُقولُوا َُُّّحَسَنة ُُّّتُِصۡبُهمُّۡ
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ُؤََلٓءَُُِّّفَمالُُِّّٱلّلِ ُُِّّعندَُُِّّمِنُُُّّۡكَ ُُّّقُۡلُُِّّعنِدَك ُُِّّمنَُُّّۡهَِٰذهِۦ ََُّلُُّّٱۡلَقۡومَُُِّّهَٰٓ
اَُّيۡفَقُهونَُُّّيََكاُدونَُّ  [  ٧٨:  النساء] ﴾٧٨َُّحِديث 

“লতামরা লযখাথনই োক না লকন মৃতুয লতামাথদর না াল 
পাথব্, যক্তদও লতামরা সুদৃঢ় দুথ ভ অব্িান কর। আর যক্তদ 
তাথদর কাথছ লকাথনা কলযাণ লপৌঁথছ তথব্ ব্থল, ‘এক্তি 
আল্লাহর পি লেথক’। আর যক্তদ লকাথনা অকলযাণ লপৌঁথছ, 
তখন ব্থল, ‘এক্তি লতামার পি লেথক’। ব্লুন, ‘সব্ ক্তকছু 
আল্লাহর পি লেথক’। সুতরাং এই কাওথমর কী হথলা, 
তারা লকাথনা কো বু্ঝথত িায় না!” [সূরা আন-ক্তনসা, 
আয়াত: ৭৮] 

﴿ُّٓ اِقَُُّّبَلََغِتُُّّإَِذاُّلََكّ نّهَُُُّّوَظن٢٧َُُُّّّّراق َُُّّمنۡ َُُّّوقِيَل٢٦ُُُّّّٱلَّّتَ
َ
٢٨ُُُّّقُّٱۡلفَِراُّأ

: القيامة] ﴾٣٠ُّٱلَۡمَساُقُُّّيَۡوَمئِذ َُُّّرَبَِكُُّّإَِل٢٩َُُُّّّٰبِٱلّساقُُِّّٱلّساُقَُُّّوٱۡۡلَّفِتُّ
٣٠  ،٢٦  ] 

“কখনই না, যখন প্রাণ কণ্ঠা ত হথব্। আর ব্লা হথব্, 
‘লক তাথক ব্াাঁিাথব্’? আর লস মথন করথব্, এক্তিই 
ক্তব্দায়িণ। আর পাথয়র ল াছার সথে পাথয়র ল াছা 
জক্তড়থয় যাথব্। লসক্তদন লতামার রথব্র কাথছই সকলথক 
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হাাঁক্তকথয় লনওয়া হথব্”। [সূরা আল-ক্তকয়ামা, আয়াত: ২৬-
৩০]  
আবূ্ হুরায়রা রাক্তদয়াল্লাহু আনহু লেথক ব্ক্তণভত, ক্ততক্তন 
ব্থলন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইক্তহ ওয়াসাল্লাম ব্থলথছন, 

اتر َيْعِنر الَْموَْت »  ذ مر الَّلذ ْكَر َهاذر ُوا ذر ْكِثر
َ
 .«أ

“লতামরা লব্ক্তশ কথর স্বাদ হরণকারী ক্তব্েয় অেভাৎ মৃতুযর 
আথলািনা করথব্”।1 
মানুে মারা ল থল তাথক দাফন কাফন করা ও সসম্মাথন 
দুক্তনয়া লেথক ক্তব্দায় লদওয়া অনয মুসক্তলথমর ওপর ফরথয 
ক্তকফায়া। ক্তকছু সংখযক ললাক তা আদায় করথল অনযথদর 
পি লেথক আদায় হথয় যাথব্, ক্তকন্তু লকউ আদায় না 

                                                           
1 ক্ততরক্তমযী, হাদীস নং ২৩০৭, ক্ততরক্তমযী রহ. হাদীসক্তিথক হাসান 
 রীব্ ব্থলথছন। মুসনাদ আহমদ, হাদীস নং ৭৯২৫, আল্লামা 
শুয়াইব্ আরনাউত হাদীসক্তিথক হাসান ব্থলথছন। ইব্ন মাজাহ, 
হাদীস নং ৪২৫৮, আলব্ানী রহ. হাদীসক্তিথক হাসান সহীহ 
ব্থলথছন।  
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করথল সব্াই গুনাহ ার হথব্। লকাথনা মুসক্তলম মারা ল থল 
অনযথদর ওপর ক্তনথনাি কাজগুথলা করা অতযাব্শযকীয়:   
১- মৃতুযর সাথে সাথে উপক্তিত ললাকথদর করণীয়:  
ক- মৃতুয ব্যক্তির লিাখ ব্ে কথর লদওয়া। তার জনয 
কলযাণকর লদা‘আ করা। লকননা আবূ্ সালামা রাক্তদয়াল্লাহু 
আনহু যখন মারা যান, তখন নব্ী সাল্লাল্লাহু আলাইক্তহ 
ওয়াসাল্লাম তাাঁর লিাখ ব্ে কথর ক্তদথয়থছন। 
উথম্ম সালামা রাক্তদয়াল্লাহু ‘আনহা লেথক ব্ক্তণভত, ক্ততক্তন 
ব্থলন, 

ِبر َسلََمَة َوقَْد َشقذ بَََصُهُ، »
َ
َدَخَل رَُسوُل اهللر َصَّلذ اهلُل َعلَيْهر وََسلذَم لََعَ أ

ْغَمَضُه، ُثمذ قَاَل: 
َ
وَح إرَذا قُبرَض تَبرَعُه اْلَ »فَأ ْن «ََصُ إرنذ الرُّ ، فََضجذ نَاٌس مر

، َفَقاَل:  ْهلرهر
َ
، فَإرنذ الَْمََلئرَكَة »أ ْْيٍ

َ ُكْم إرالذ ِبر ْنُفسر
َ
اَل تَْدُعوا لََعَ أ

نُوَن لََعَ َما َتُقولُونَ  ِبر َسلََمَة َواْرَفْع «يَُؤمِّ
َ
ْر ألر ، ُثمذ قَاَل: اللُهمذ اْغفر

يِّنَي، َواْخلُْفهُ  ْر ََلَا َوََلُ يَا  َدرََجتَُه ِفر الَْمْهدر يَن، َواْغفر برهر ِفر الَْغابررر ِفر َعقر
يهر  ْر ََلُ فر نَي، َوافَْسْح ََلُ ِفر َقْْبرهر، َونَوِّ  «.رَبذ الَْعالَمر

“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইক্তহ ওয়াসাল্লাম আবূ্ সালামা 
রাক্তদয়াল্লাহু আনহুর কাথছ ল থলন। তখন তার লিাখগুথলা 
উথটা ক্তছল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইক্তহ ওয়াসাল্লাম 
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লিাখগুথলা ব্ে কথর ক্তদথলন এব্ং ব্লথলন, রূহ যখন 
ক্তনথয় যাওয়া হয়, তখন লিাখ তৎপ্রক্তত অপলক দৃক্তষ্ট্থত 
তাক্তকথয় োথক। এ কো শুথন তার পক্তরব্াথরর ললাথকরা 
উচ্চস্বথর লকাঁথদ উিথলন। ক্ততক্তন ব্লথলন, লতামরা 
ক্তনথজথদর জনয অমেলজনক লকাথনা লদা‘আ কথরা না। 
লকননা ক্তফক্তরশতা ণ লতামাথদর কোর ওপর আমীন ব্থল 
োথকন। ক্ততক্তন তারপর ব্লথলন লহ আল্লাহ! তুক্তম আবূ্ 
সালামাথক মাফ কথর দাও, ক্তহদায়াতপ্রাপ্তথদর মথিয তার 
দরজাথক বু্লন্দ কথর দাও এব্ং তার উত্তরাক্তিকারীথদর 
মিয লেথক প্রক্ততক্তনক্তি ক্তনযুি কর। লহ রাবু্বল আলামীন! 
আমাথদরথক ও তাথক মাফ কথর দাও, তার জনয কব্রথক 
প্রশস্ত কথর দাও এব্ং তার কব্রথক আথলাকময় কথর 
দাও”।2 
খ- মৃত ব্যক্তিথক িাদর ক্তদথয় সমস্ত শরীর লেথক লদওয়া। 

আবূ্ সালামা রাক্তদয়াল্লাহু ‘আনহু ব্থলন, 

                                                           
2 সহীহ মুসক্তলম, হাদীস নং ৯২০।  
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ِّ َصَّلذ اهلُل َعلَيْهر وََسلذَم » ُ َعنَْها، َزْوَج اَلذِبر َ اَّللذ رَشَة رَِضر نذ ََعئ
َ
أ

تُْه،  ْخَْبَ
َ
ْن َمْسَكنرهر أ هر مر ُ َعنُْه لََعَ فََرسر َ اَّللذ بُو بَْكٍر رَِضر

َ
ْقبََل أ

َ
قَالَْت: أ

َد، فَلَْم يَُكلِّمر اَلذاَس َحَّتذ َدَخَل  نْحر َحَّتذ نََزَل، فََدَخَل الَمْسجر برالسُّ
ذ َصَّلذ اهلُل َعلَيْهر  َم اَلذِبر ُ َعنَْها، َفتَيَمذ َ اَّللذ رَشَة رَِضر وََسلذَم وَُهَو  لََعَ ََعئ

، َفَقبذلَُه، ُثمذ  َكبذ َعلَيْهر
َ
، ُثمذ أ هر ٍة، فََكَشَف َعْن وَْجهر َْبَ ُمَسًّجى برُْبْدر حر

ا »بََكى، َفَقاَل:  مذ
َ
، أ ُ َعلَيَْك َمْوتَتنَْير ، الَ ََيَْمُع اَّللذ ر ذ اَّللذ نَْت يَا نَِبر

َ
ِبر أ

َ
برأ

 «َقْد ُمتذَهاالَمْوتَُة الذِتر ُكتربَْت َعلَيَْك فَ 
“নব্ী সাল্লাল্লাহু আলাইক্তহ ওয়াসাল্লাথমর স্ত্রী আথয়শা 
রাক্তদয়াল্লাহু আনহা আমাথক ব্থলথছন, (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইক্তহ ওয়াসাল্লাথমর ওফাথতর খব্র লপথয়) আবূ্ ব্কর 
রাক্তদয়াল্লাহু আনহু ‘সুন হ’-এ অব্ক্তিত তার ব্াক্তড় লেথক 
লঘাড়ায় িথড় িথল এথলন এব্ং লনথম মসক্তজথদ প্রথব্শ 
করথলন। লসখাথন ললাকথদর সাথে লকাথনা কো না ব্থল 
আথয়শা রাক্তদয়াল্লাহু ‘আনহার ঘথর প্রথব্শ কথর রাসূলুল্লাহ্ 
সাল্লাল্লাহু আলাইক্তহ ওয়াসাল্লাথমর ক্তদথক অগ্রসর হথলন। 
তখন ক্ততক্তন একখাক্তন ‘ক্তহব্ারাহ’ ইয়ামানী িাদর দ্বারা 
আবৃ্ত ক্তছথলন। আবূ্ ব্কর রাক্তদয়াল্লাহু আনহু রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইক্তহ ওয়াসাল্লাথমর মুখমণ্ডল উনু্মি কথর 
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তাাঁর ওপর ঝুথক পড়থলন এব্ং িুমু লখথলন, তারপর 
কাাঁদথত লা থলন এব্ং ব্লথলন, ইয়া নব্ীয়যাল্লাহ! আমার 
ক্তপতা আপনার জনয কুরব্ান লহাক। আল্লাহ আপনার জনয 
দুই মৃতুয একক্তত্রত করথব্ন না। তথব্ লয মৃতুয আপনার 
জনয ক্তনিভাক্তরত ক্তছল তা লতা আপক্তন কবু্ল কথরথছন”।3 
 - তথব্ মুহক্তরম হথল তাথক োকা হথব্ না। লকননা 
মুহক্তরথমর লিহারা ও মাো োকা হয় না। ইব্ন আব্বাস 
রাক্তদয়াল্লাহু আনহুমা লেথক ব্ক্তণভত, ক্ততক্তন ব্থলন, 

، فََوقََصتُْه » لَترهر ْو قَاَل:  -بَيْنََما رَُجٌل َواقرٌف برَعَرفََة، إرْذ َوَقَع َعْن َراحر
َ
أ

ْوقَ 
َ
ُّ َصَّلذ اهلُل َعلَيْهر وََسلذَم:  -َصتُْه فَأ ْدٍر، »قَاَل اَلذِبر لُوهُ برَماٍء وَسر اْغسر

َسُه، فَإرنذُه ُيبَْعُث يَْوَم 
ْ
ُروا َرأ ، َواَل ُُتَنُِّطوهُ، َواَل ُُتَمِّ نُوُه ِفر ثَْوَبنْير َوَكفِّ

يَاَمةر ُملَبِّيًا  «القر
“এক ব্যক্তি আরাফাথত ওয়াকূফ অব্িায় হিাৎ তার উিনী 
লেথক পথড় যায়। এথত তার ঘাড় মিথক ল ল অেব্া 
ব্ণভনাকারী ব্থলথছন, তাাঁর ঘাড় মিক্তকথয় ক্তদল। (এথত লস 
মারা যায়)। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইক্তহ 
                                                           
3 সহীহ বু্খারী, হাদীস নং ১২৪১।  
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ওয়াসাল্লাম ব্লথলন, তাথক ব্রই পাতাসহ পাক্তন ক্তদথয় 
ল াসল করাও এব্ং দু’ কাপথড় তাথক কাফন দাও। তাথক 
সু ক্তে লা াথব্ না এব্ং তার মাো োকথব্ না। লকননা 
ক্তকয়ামথতর ক্তদন লস তালক্তব্য়া পাি করথত করথত উক্তিত 
হথব্”।4 
ঘ- মৃত ব্যক্তিথক ল াসল, জানাযার সালাত এব্ং দাফথনর 
লিথত্র দ্রুততা অব্লিন করা। আবূ্ হুরায়রা রাক্তদয়াল্লাহু 
আনহু লেথক ব্ক্তণভত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইক্তহ 
ওয়াসাল্লাম ব্থলন, 

ْْسرُعو»
َ
وَى أ ُموَنَها، َوإرْن يَُك سر ًَة فََخْْيٌ ُتَقدِّ نَاَزةر، فَإرْن تَُك َصاِلر ا براْْلر

قَابرُكمْ   «َذلرَك، فَََشٌّ تََضُعونَُه َعْن رر
“লতামরা জানাযা ক্তনথয় দ্রুত ক্ততথত িলথব্। লকননা, লস 
যক্তদ সৎথলাক হয়, তথব্ এিা উত্তম, যার ক্তদথক লতামরা 
তাথক এক্ত থয় ক্তদচ্ছ আর যক্তদ লস অনয ক্তকছু হয়, তথব্ লস 
একক্তি অকলযাণ, যাথক লতামরা লতামাথদর ঘাড় লেথক 

                                                           
4 সহীহ বু্খারী, হাদীস নং ১২৬৫। 
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দ্রুত নাক্তমথয় লফলছ”।5 
ঙ- মৃত ব্যক্তি লয এলাকায় মারা যাথব্ তাথক লসখাথনই 
দাফন করা। লকননা উহুদ যুথদ্ধর শহীদথদরথক নব্ী 
সাল্লাল্লাহু আলাইক্তহ ওয়াসাল্লাম লসখাথনই দাফন 
কথরক্তছথলন। জাক্তব্র ইব্ন আব্দুল্লাহ রাক্তদয়াল্লাহু আনহু 
লেথক ব্ক্তণভত, ক্ততক্তন ব্থলন, 

نَا، َفنَاَدى » َْدفرنَُه ِفر َمَقابررر ِبر ِلر
َ
ِتر برأ ُحٍد َجاَءْت َعمذ

ُ
ا ََكَن يَْوُم أ لَمذ

ُ َعلَيْهر وََسلذَم:  ر َصَّلذ اَّللذ وا الَقتََّْل إرََل »ُمنَادري رَُسولر اَّللذ رُدُّ
مْ  هر عر  «َمَضاجر

“উহুথদর ক্তদন আমার ফুফু আমার (শহীদ) ক্তপতাথক আমাথদর 
কব্রিাথন দাফথনর জনয ক্তনথয় এথলন। তখন রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইক্তহ ওয়াসাল্লাথমর লঘােক লঘােণা ক্তদথলন, 
ক্তনহতথদর শাহাদাথতর িাথন ক্তফক্তরথয় ক্তনথয় এথসা”।6 

                                                           
5 সহীহ বু্খারী, হাদীস নং ১৩১৫।  
6 ক্ততরক্তমযী, হাদীস নং ১৭১৭, ইমাম ক্ততরক্তমযী রহ. হাদীসক্তিথক হাসান 
সহীহ ব্থলথছন। আল্লামা আলব্ানী রহ. হাদীসক্তিথক সহীহ 
ব্থলথছন।  
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ি- মৃত ব্যক্তির পি লেথক ঋণ োকথল তা দ্রুত 
পক্তরথশাথির ব্যব্িা করা। মৃত ব্যক্তির পক্তরব্ার যক্তদ তা 
আদাথয় অিম হয় তথব্ রাথের পি লেথক আদায় কথর 
ক্তদথত হথব্। অনয লকাথনা দানশীল ব্যক্তি তার পি লেথক 
আদায় কথর ক্তদথলও আদায় হথয় যাথব্। সা‘দ উব্নুল 
আতওয়াল রাক্তদয়াল্লাহু আনহু লেথক ব্ক্তণভত, 

« 
َ
رَْدُت أ

َ
يَااًل، فَأ رَْهٍم، َوتََرَك عر ائَةر در َخاهُ َماَت َوتََرَك ثَََلثَمر

َ
نذ أ

َ
َقَها أ نْفر

ُ
ْن أ

ُّ َصَّلذ اهلُل َعلَيْهر وََسلذَم:  ، َفَقاَل اَلذِبر ر يَاَلر َخاَك حُمْتَبٌَس »لََعَ عر
َ
إرنذ أ

، فَاقْضر َعنْهُ  ، « برَديْنرهر ينَاَريْنر يُْت َعنُْه إرالذ در دذ
َ
ر قَْد أ ، َفَقاَل: يَا رَُسوَل اَّللذ

ٌة َولَيَْس لََها بَيِّ 
َ
َعتُْهَما اْمَرأ ةٌ »نٌَة، قَاَل: ادذ َها فَإرنذَها حُمرقذ ْعطر

َ
 «فَأ

“তার ভাই মারা ল থলন এব্ং ক্ততনশত ক্তদরহাম ও কতক 
অসহায় সন্তান লরথখ যান। আক্তম লসগুথলা তার সন্তানথদর 
জনয খরি করথত মনি করলাম। নব্ী সাল্লাল্লাহু আলাইক্তহ 
ওয়াসাল্লাম ব্থলন, লতামার ভাই লদনার কারথণ আিক 
রথয়থছ। অতএব্, তার পি লেথক তা পক্তরথশাি কথরা। 
সা‘দ রাক্তদয়াল্লাহু আনহু ব্থলন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আক্তম তার 
পি লেথক সব্ লদনা লশাি কথরক্তছ, লকব্ল এক মক্তহলার 
দাক্তব্কৃত দু’ক্তি দীনার ব্াকী আথছ। ক্তকন্তু তার কাথছ 
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লকাথনা প্রমাণ লনই। ক্ততক্তন ব্থলন, তা তাথক ক্তদথয় দাও, 
কারণ লস সতযব্াক্তদনী”।7 
সামুরা রাক্তদয়াল্লাহু আনহু লেথক ব্ক্তণভত, ক্ততক্তন ব্থলন, 

نَاَزةٍ َفَقاَل: » ِّ َصَّلذ اهللُ َعلَيْهر وََسلذَم ِفر جر ْن بَِنر »ُكنذا َمَع اَلذِبر َها ُهنَا مر
َ
أ

َحٌد؟
َ
ُّ َصَّلذ اهلُل َعلَيْهر وََسلذَم: « فََُلٍن أ ثَََلثًا، َفَقاَم رَُجٌل، َفَقاَل ََلُ اَلذِبر

َتنْير » نَوِّهْ َما َمنََعَك ِفر الَْمرذ
ُ
َما إرِّنِّ لَمْ أ

َ
؟ أ َجبْتَِنر

َ
ْن اَل تَُكوَن أ

َ
وََلَنْير أ

ُ
 اأْل

ُسوًرا برَديْنرهر 
ْ
نُْهْم َماَت َمأ ، إرنذ فََُلنًا لررَُجٍل مر ْْيٍ

َ  «برَك إرالذ ِبر
“আমরা এক জানাযায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইক্তহ 
ওয়াসাল্লাথমর সথে ক্তছলাম। ক্ততক্তন ক্ততনব্ার ক্তজজ্ঞাসা 
করথলন: এখাথন অমুক ল াথত্রর লকউ আথছ ক্তক? এক 
ব্যক্তি দাাঁড়াথল ক্ততক্তন ব্লথলন, তুক্তম প্রেম দুইব্ার উত্তর 
দাও ক্তন লকন? আক্তম লতামার ভাথলার জনযই লডথকক্তছ। 

                                                           
7 ইব্ন মাজাহ, হাদীস নং ২৪৩৩। আলব্ানী রহ. হাদীসক্তিথক সহীহ 
ব্থলথছন।  
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এরপর ক্ততক্তন তাথদর এক ব্যক্তি সম্পথকভ ব্থলন, লস লতা 
মারা ল থছ, ক্তকন্তু লস লদনার দাথয় আব্দ্ধ রথয়থছ”।8 
২- উপক্তিত ললাকথদর লযসব্ কাজ করা জাথয়য:  
মাইথয়যথতর লিহারা খুথল লদখা, িুিন করা, ক্ততন ক্তদন 
পযভন্ত কান্না করা জাথয়য। জাক্তব্র ইব্ন আব্দুল্লাহ 
রাক্তদয়াল্লাহু আনহু লেথক ব্ক্তণভত, ক্ততক্তন ব্থলন, 

ي، َوَينَْهْوِنر » بْكر
َ
هر أ ُف اثلذوَْب َعْن وَْجهر ْكشر

َ
ِبر َجَعلُْت أ

َ
ا قُترَل أ لَمذ

 ُّ َمُة َعنُْه، َواَلذِبر ِتر فَاطر ، فََجَعلَْت َعمذ  َصَّلذ اهلُل َعلَيْهر وََسلذَم الَ َينَْهاِّنر
ُّ َصَّلذ اهلُل َعلَيْهر وََسلذَم:  ، َفَقاَل اَلذِبر نَي َما »َتبِْكر ْو اَل َتبْكر

َ
نَي أ َتبْكر

ْجنرَحترَها َحَّتذ َرَفْعتُُموهُ 
َ
ُه برأ

لُّ  «َزالَتر الَمََلئرَكُة تُظر
“(উহুদ যুথদ্ধ) আমার ক্তপতা (আবু্দল্লাহ) শহীদ হথয় ল থল 
আক্তম তার মুখমণ্ডল লেথক কাপড় সক্তরথয় কাাঁদথত 
লা লাম। ললাথকরা আমাথক ক্তনথেি করথত লা ল। ক্তকন্তু 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইক্তহ ওয়াসাল্লাম আমাথক ক্তনথেি 
কথরন ক্তন। আমার ফুফী ফাক্ততমা রাক্তদয়াল্লাহু ‘আনহাও 

                                                           
8 নাসাঈ, হাদীস নং ৪৬৮৫। আলব্ানী রহ. হাদীসক্তিথক সহীহ 
ব্থলথছন।  
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কাাঁদথত লা থলন। এথত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইক্তহ 
ওয়াসাল্লাম ব্লথলন, তুক্তম কাাঁদ ব্া না-ই কাাঁদ (উভয় 
সমান), লতামরা তাথক তুথল লনওয়া পযভন্ত ক্তফক্তরশতা ণ 
তাথদর ডানা ক্তদথয় ছায়া ক্তব্স্তার কথর লরথখথছন”।9 
আবূ্ সালামা রাক্তদয়াল্লাহু ‘আনহু ব্থলন, নব্ী সাল্লাল্লাহু 
আলাইক্তহ ওয়াসাল্লাথমর স্ত্রী আথয়শা রাক্তদয়াল্লাহু ‘আনহা 
আমাথক ব্থলথছন, 

نْحر َحَّتذ » ْن َمْسَكنرهر برالسُّ هر مر ُ َعنُْه لََعَ فََرسر َ اَّللذ بُو بَْكٍر رَِضر
َ
ْقبََل أ

َ
أ

رَشَة  َد، فَلَْم يَُكلِّمر اَلذاَس َحَّتذ َدَخَل لََعَ ََعئ نََزَل، فََدَخَل الَمْسجر
ذ َصَّلذ  َم اَلذِبر ُ َعنَْها، َفتَيَمذ َ اَّللذ  اهلُل َعلَيْهر وََسلذَم وَُهَو ُمَسًّجى برُْبْدر رَِضر

، َفَقبذلَُه، ُثمذ بََكى، َفَقاَل:  َكبذ َعلَيْهر
َ
، ُثمذ أ هر ٍة، فََكَشَف َعْن وَْجهر َْبَ حر

ا الَمْوتَُة الذِتر » مذ
َ
، أ ُ َعلَيَْك َمْوتَتنَْير ، اَل ََيَْمُع اَّللذ ر ذ اَّللذ نَْت يَا نَِبر

َ
ِبر أ

َ
برأ
 «بَْت َعلَيَْك َفَقْد ُمتذَهاُكتر 

“(রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইক্তহ ওয়াসাল্লাথমর ওফাথতর 
খব্র লপথয়) আবূ্ ব্কর রাক্তদয়াল্লাহু আনহু ‘সুন হ’-এ 
অব্ক্তিত তাাঁর ব্াক্তড় লেথক লঘাড়ায় িথড় িথল এথলন এব্ং 
                                                           
9 সহীহ বু্খারী, হাদীস নং ১২৪৪, সহীহ মুসক্তলম, হাদীস নং ২৪৭১।  
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লনথম মসক্তজথদ প্রথব্শ করথলন। লসখাথন ললাকথদর সাথে 
লকাথনা কো না ব্থল আথয়শা রাক্তদয়াল্লাহু ‘আনহার ঘথর 
প্রথব্শ কথর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইক্তহ ওয়াসাল্লাথমর 
ক্তদথক অগ্রসর হথলন। তখন ক্ততক্তন একখাক্তন ‘ক্তহব্ারাহ’ 
ইয়ামানী িাদর দ্বারা আবৃ্ত ক্তছথলন। আবূ্ ব্কর রাক্তদয়াল্লাহু 
আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইক্তহ ওয়াসাল্লাথমর 
মুখমণ্ডল উমু্মি কথর তার উপর ঝুথক পড়থলন এব্ং িুমু 
লখথলন, তারপর কাাঁদথত লা থলন এব্ং ব্লথলন, লহ 
আল্লাহর নব্ী! আমার ক্তপতা আপনার জনয কুরব্ান লহাক। 
আল্লাহ আপনার জনয দুই মৃতুয একক্তত্রত করথব্ন না। 
তথব্ লয মৃতুয আপনার জনয ক্তনিভাক্তরত ক্তছল তা লতা আপক্তন 
কবু্ল কথরথছন”।10 
আবু্দল্লাহ ইব্ন জাফর রাক্তদয়াল্লাহু আনহু লেথক ব্ক্তণভত, 
ক্ততক্তন ব্থলন, 

تريَُهْم، ُثمذ »
ْ
ْن يَأ

َ
ْمَهَل آَل َجْعَفٍر ثَََلثًا أ

َ
ذ َصَّلذ اهلُل َعلَيْهر وََسلذَم أ نذ اَلذِبر

َ
أ

تَاُهْم، َفَقاَل: 
َ
ِخر َبْعَد اَْلَْومر »أ

َ
 «اَل َتبُْكوا لََعَ أ

                                                           
10 সহীহ বু্খারী, হাদীস নং ১২৪১।  
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“নব্ী সাল্লাল্লাহু আলাইক্তহ ওয়াসাল্লাম জাফর পক্তরব্ারথক 
কান্নাকাক্তি করার জনয ক্ততন ক্তদন সময় ক্তদথলন। অতঃপর 
ক্ততক্তন জাফর রাক্তদয়াল্লাহু আনহুর পক্তরব্াথরর কাথছ এথস 
ব্লথলন, লতামরা আমার ভাইথয়র জনয আজথকর ক্তদথনর 
পথর আর কাাঁদথব্ না”।11 
৩- মাইথয়যথতর আত্মীয় স্বজথনর করণীয়:  
ক- মাইথয়যথতর আত্মীয় স্বজন মৃতুযর খব্র দ্রুত জাক্তনথয় 
ক্তদথব্।  
খ- আল্লাহর ফয়সালায় বিযভিারণ করা ও সন্তুষ্ট্ োকা। 
আল্লাহ ব্থলথছন,  

ء َُُّّوََلَۡبلَُونُّكم﴿ َُُّّوٱۡۡلُوعُُِّّٱۡۡلَوِۡفَُُّّمِنَُُّّبََِشۡ َٰلَُُِّّمِنََُُّّوَنۡقص  ۡمَو
َ
ُّٱۡۡل

نُفِسُّ
َ
َُُِّّوٱثلَّمَرَِٰت َُُّّوٱۡۡل ُُّّٓٱَّّلِين١٥٥َُُُّّّٱلّصَِِٰبِينََُُّّوبََشِ َصََٰبۡتُهمُّإَِذا

َ
ِصيَبة ُُّّأ ُّمل

ُُِّّإِنّاُّقَالُٓوا ُّ ُُّّٓلِلّ َلَٰٓئَِك١٥٦َُُُّّّرَِٰجُعونَُُّّإََِلۡهُُِِّّإَوّنا و 
ُ
َٰت َُُّّعلَۡيِهمُُّّۡأ ُّّرَبِِهمَُُّّۡمِنَُّصلََو

َلَٰٓئَِكَُُّّورَۡۡحَة  ُّ و 
ُ
 [  ١٥٧  ،١٥٥: القرة] ﴾١٥٧ُّٱلُۡمۡهَتُدونَُُُّّهمَُُُّّوأ

                                                           
11 আবূ্ দাঊদ, হাদীস নং ৪১৯২। আলব্ানী রহ. হাদীসক্তিথক সহীহ 
ব্থলথছন।  
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“আর আমরা অব্শযই লতামাথদরথক পরীিা করব্ ক্তকছু ভয়, 
িুিা এব্ং জান-মাল ও ফল-ফলাক্তদর স্বল্পতার মািযথম। আর 
তুক্তম বিযভশীলথদর সুসংব্াদ দাও। যারা, তাথদরথক যখন 
ক্তব্পদ আক্রান্ত কথর তখন ব্থল, ক্তনশ্চয় আমরা আল্লাহর 
জনয এব্ং ক্তনশ্চয় আমরা তাাঁর ক্তদথক প্রতযাব্তভনকারী। 
তাথদর ওপরই রথয়থছ তাথদর রথব্র পি লেথক মা ক্তফরাত 
ও রহমত এব্ং তারাই ক্তহদায়াতপ্রাপ্ত”। [সূরা আল-ব্াকারাহ, 
আয়াত: ১৫৫-১৫৭] 
আনাস ইব্ন মাক্তলক রাক্তদয়াল্লাহু আনহু লেথক ব্ক্তণভত, ক্ততক্তন 
ব্থলন, 

« ٍّ ٍة َتبِْكر لََعَ َصِبر
َ
ََت لََعَ اْمَرأ

َ
نذ رَُسوَل اهللر َصَّلذ اهلُل َعلَيْهر وََسلذَم، أ

َ
أ

ري»لََها، َفَقاَل لََها:  ا «اتذِقر اهلَل َواْصْبر يبَِتر فَلَمذ ، َفَقالَْت: َوَما ُتبَاِلر برُمصر
ثُْل َذَهَب،  َخَذَها مر

َ
يَل لََها: إرنذُه رَُسوُل اهللر َصَّلذ اهلُل َعلَيْهر وََسلذَم، فَأ قر

ابرنَي، َفَقالَْت: يَا رَُسوَل اهللر لَْم   بَابرهر بَوذ
ْد لََعَ تَْت بَابَُه، فَلَْم ََتر

َ
، فَأ الَْموْتر

فَْك، َفَقاَل:  ْعرر
َ
لر َصْدَمةٍ »أ وذ

َ
نَْد أ ْْبُ عر ْو قَاَل: «إرنذَما الصذ

َ
لر »، أ وذ

َ
نَْد أ عر

ْدَمةر   «.الصذ

“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইক্তহ ওয়াসাল্লাম এক মক্তহলার 
পাশ ক্তদথয় যাক্তচ্ছথলন, ক্তযক্তন কব্থরর পাথশ কাাঁদক্তছথলন। 
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রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইক্তহ ওয়াসাল্লাম ব্লথলন: তুক্তম 
আল্লাহথক ভয় কর এব্ং সব্র কর। মক্তহলাক্তি ব্লথলন, 
আমার কাছ লেথক িথল যান। আপনার ওপর লতা আমার 
মথতা মসীব্ত আথস ক্তন। ক্ততক্তন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইক্তহ ওয়াসাল্লামথক ক্তিনথত পাথরন ক্তন। পথর তাথক 
ব্লা হথলা, ক্ততক্তন লতা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইক্তহ 
ওয়াসাল্লাম। তখন ক্ততক্তন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইক্তহ 
ওয়াসাল্লাথনর কাথছ হাক্তযর হথলন, তাাঁর কাথছ লকাথনা 
পাহারাদার লপথলন না। ক্ততক্তন আরয করথলন, আক্তম 
আপনাথক ক্তিনথত পাক্তর ক্তন। ক্ততক্তন ব্লথলন: সব্র লতা 
ক্তব্পথদর প্রেম অব্িাথতই”।12 
কাথরা সন্তান মারা ল থল লস বিযভিারণ করথল তার 
ক্তব্ক্তনময় অথনক। আনাস রাক্তদয়াল্লাহু আনহু লেথক ব্ক্তণভত, 
ক্ততক্তন ব্থলন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইক্তহ ওয়াসাল্লাম 
ব্থলথছন, 

                                                           
12 সহীহ মুসক্তলম, হাদীস নং ৯২৬।  
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ْن ُمْسلرٍم، ُيتََوَّفذ ََلُ ثَََلٌث لَْم َيبْلُُغوا اِلرنَْث، إرالذ » َن اَلذاسر مر َما مر
ُ اْلَنذَة برَفْضلر رَْْحَترهر إريذاُهمْ  ْدَخلَُه اَّللذ

َ
 «أ

“লকাথনা মুসক্তলথমর ক্ততনক্তি সন্তান ব্াক্তল  হওয়ার পূথব্ভ 
মারা ল থল তাথদর প্রক্তত রহমতস্বরূপ অব্শযই আল্লাহ 
তা‘আলা ঐ ব্যক্তিথক জান্নাথত দাক্তখল করথব্ন”।13 
আবূ্ সা‘ঈদ রাক্তদয়াল্লাহু আনহু লেথক ব্ক্তণভত, 

ِّ َصَّلذ اهلُل َعلَيْهر وََسلذَم: اْجَعْل ََلَا يَْوًما » رلنذِبر نذ النَِّساَء قُلَْن ل
َ
أ

، َوقَاَل:  َن ال»فََوَعَظُهنذ ٍة َماَت لََها ثَََلثٌَة مر
َ
َما اْمَرأ يُّ

َ
َجابًا أ ، ََكنُوا حر َوََلر

َن اَلذارر  ؟ قَاَل: «مر ٌة: َواْثنَانر
َ
 «َواْثنَانر »، قَالَتر اْمَرأ

“মক্তহলা ণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইক্তহ ওয়াসাল্লামথক 
ব্লথলন, আমাথদর জনয একক্তি ক্তদন ক্তনিভাক্তরত কথর ক্তদন। 

তারপর ক্ততক্তন একক্তদন তাথদর ওয়ায-নসীহত করথলন 
এব্ং ব্লথলন, “লয স্ত্রীথলাথকর ক্ততনক্তি সন্তান মারা যায়, 
তারা তার জনয জাহান্নাথমর প্রক্ততব্েক হথব্। তখন এক 

                                                           
13 সহীহ বু্খারী, হাদীস নং ১২৪৮; সহীহ মুসক্তলম, হাদীস নং 
২৬৩২।  
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মক্তহলা প্রশ্ন করথলন, দু’সন্তান মারা ল থল? ক্ততক্তন ব্লথলন, 
দু’সন্তান মারা ল থলও”।14 
আবূ্ হুরায়রা রাক্তদয়াল্লাহু আনহু লেথক ব্ক্তণভত, রাসূলুল্লাহ্ 
সাল্লাল্লাহু আলাইক্তহ ওয়াসাল্লাম ব্থলথছন, 

لذَة الَقَسمر اَل َيمُ » ، َفيَلرَج اَلذاَر، إرالذ َُتر َن الَوََلر رُمْسلرٍم ثَََلثٌَة مر قَاَل « وُت ل
 : ر بُو َعبْدر اَّللذ

َ
 [٧١: مريم] ﴾َوارُِدَها ُُّّإَِّلَُُّّمِنُكمُُِّّۡإَون﴿أ

“লকাথনা মুসক্তলথমর ক্ততনক্তি (নাব্াক্তল ) সন্তান মারা ল থল 
তারপরও লস জাহান্নাথম প্রথব্শ করথব্ -এমন হথব্ না। 
তথব্ শুিু কসম পূণভ হওয়ার পক্তরমাণ পযভন্ত। আবূ্ 
আবু্দল্লাহ (ইমাম বু্খারী রহ. কসম পূণভ হওয়ার সময় 
ব্লথত বু্ক্তঝথয়) ব্থলন, আল্লাহ তা‘আলার ব্াণী ﴿ُِّإَون

[٧١: مريم] ﴾َوارُِدَها ُُّّإَِّلَُُّّمِنُكمُّۡ  “লতামাথদর প্রথতযথকই তা 

অক্ততক্রম করথব্”।15 
 - মৃত সংব্াদ লশাথন ُُِِّّّإَون اُّإََِل هَُِّراِجُعونَُّإِنّاُّلِلّ ُّ ‘ইন্না 
ক্তলল্লাহ ওয়াইন্না ইলাইক্তহ রাক্তজউন ব্লা’। 
                                                           
14 সহীহ বু্খারী, হাদীস নং ১২৪৯।  
15 সহীহ বু্খারী, হাদীস নং ১২৫১।  



 

22 

 

উথম্ম সালামা রাক্তদয়াল্লাহু ‘আনহা লেথক ব্ক্তণভত, ক্ততক্তন 
ব্থলন, আক্তম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইক্তহ ওয়াসাল্লামথক 
ব্লথত শুথনক্তছ, 

َمَرهُ اهلُل:»
َ
يبٌَة، َفيَُقوُل َما أ يبُُه ُمصر ْن ُمْسلرٍم تُصر ُُِّّإِنّا﴿ َما مر ُُّّٓلِلّ ُّإََِلۡهُُِِّّإَوّنا

ْخلرْف ِلر َخْْيًا [  ١٥٦: القرة] ﴾َرَِٰجُعونَُّ
َ
، وَأ يبَِتر ُجْرِنر ِفر ُمصر

ْ
اللُهمذ أ

بُو َسلََمَة، 
َ
ا َماَت أ نَْها، قَالَْت: فَلَمذ ْخلََف اهلُل ََلُ َخْْيًا مر

َ
نَْها، إرالذ أ مر

 
َ
ْن أ نَي َخْْيٌ مر يُّ الُْمْسلرمر

َ
ُل َبيٍْت َهاَجَر إرََل رَُسولر قُلُْت: أ وذ

َ
ِبر َسلََمَة؟ أ

ْخلََف اهلُل ِلر رَُسوَل اهللر 
َ
اهللر َصَّلذ اهلُل َعلَيْهر وََسلذَم، ُثمذ إرِّنِّ قُلْتَُها، فَأ

رَْسَل إرَِلذ رَُسوُل اهللر َصَّلذ اهلُل َعلَيْهر 
َ
َصَّلذ اهلُل َعلَيْهر وََسلذَم، قَالَْت: أ

نَا َغيُوٌر، وََسلذَم حَ 
َ
ِبر بَلْتََعَة ََيُْطبُِنر ََلُ، َفُقلُْت: إرنذ ِلر برنْتًا َوأ

َ
َب ْبَن أ اطر

ْن يَْذَهَب »َفَقاَل: 
َ
ْدُعو اهلَل أ

َ
ْن ُيْغنريََها َعنَْها، َوأ

َ
ا ابْنَتَُها َفنَْدُعو اهلَل أ مذ

َ
أ
ةر   «برالَْغْْيَ

“লকাথনা মুসক্তলম যখন লকাথনা ক্তব্পথদ পক্ততত হয়, তখন 
লস যক্তদ আল্লাহর ক্তনথদভশানুযায়ী “ইন্না ক্তলল্লাক্তহ ওয়াইন্না 
ইলাক্তহ রাক্তজ‘উন” ব্থল এব্ং এ লদা‘আ পাি কথর “লহ 
আল্লাহ! আমাথক ক্তব্পথদ বিযভিারথণর সাওয়াব্ দান কর 
এব্ং এর লিথয় উত্তম প্রক্ততদান ক্তদথয় িনয কর”। তথব্ 
আল্লাহ উত্তম প্রক্ততদান ক্তদথয় িনয করথব্ন। যখন আবূ্ 
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সালামার (তার স্বামী) মারা ল থলা তখন আক্তম ব্ললাম, 
আবূ্ সালামা রাক্তদয়াল্লাহু আনহু লেথক লক উত্তম হথত 
পাথর? তাাঁর পক্তরব্ারই প্রেম পক্তরব্ার যারা রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইক্তহ ওয়াসাল্লাথমর সাথে ক্তহজরত কথরক্তছল। 

এরপর আক্তম ঐ লদা‘আ পাি করলাম। ফথল আল্লাহ 
তা‘আলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইক্তহ ওয়াসাল্লামথক 
আমার জনয দান করথলন। উথম্ম সালামা রাক্তদয়াল্লাহু 
‘আনহা ব্থলন, আমার ক্তনকি হাক্ততব্ ইব্ন আক্তব্ 
ব্ালতা‘আথক ক্তদথয় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইক্তহ 
ওয়াসাল্লাম ক্তব্ব্াথহর পয় াম পািাথলন। আক্তম ব্ললাম, 
আমার একক্তি লমথয় রথয়থছ আর আক্তম একিু অক্তভমানী। 
ক্ততক্তন ব্লথলন, লতামার লমথয়র জনয আক্তম লদা‘আ করক্তছ 
লযন আল্লাহ তার সুব্যব্িা কথর লদন এব্ং এিাও লদা‘আ 
করক্তছ লয, ক্ততক্তন লতামার অক্তভমানথক দুর কথর লদন”।16 
ঘ- বিযভিারণ করা মাথন এিা নয় লয, নারীরা সমূ্পণভরূথপ 
সাজসজ্জা পক্তরহার করথব্। সন্তান ব্া অনযথদর লিথত্র 

                                                           
16 সহীহ মুসক্তলম, হাদীস নং ৯১৮।  
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ক্ততন ক্তদন লশাক পালন করথব্, আর স্বামীর জনয িার মাস 
দশ ক্তদন লশাক পালন করথব্।  
যায়নাব্ ক্তব্নথত আবূ্ সালামা রাক্তদয়াল্লাহু ‘আনহা লেথক 
ব্ক্তণভত, ক্ততক্তন ব্থলন,  

ُ َعنَْها » َ اَّللذ مُّ َحبريبََة رَِضر
ُ
، َدَعْت أ مر

ْ
أ َن الشذ ِبر ُسْفيَاَن مر

َ
ا َجاَء َنْْعُ أ لَمذ

َراَعيَْها ، َفَمَسَحْت ََعررَضيَْها، وَذر ، َوقَالَْت: إرِّنِّ برُصْفَرةٍ ِفر اَلَْومر اثلذالرثر
ذ َصَّلذ اهلُل َعلَيْهر وََسلذَم  ْعُت اَلذِبر ِّنِّ َسمر

َ
ُكنُْت َعْن َهَذا لََغنريذًة، لَْواَل أ

دذ لََعَ َميٍِّت »َيُقوُل:  ْن ُُتر
َ
، أ رر ر َواَلَْومر اآلخر ُن براَّللذ ٍة تُْؤمر

َ
ْمَرأ اَل ََيرلُّ الر

افَْوَق ثَََلٍث، إرالذ لََعَ َزْوٍج، فَ  ْشُهٍر وََعَْشً
َ
ْرَبَعَة أ

َ
دُّ َعلَيْهر أ  «إرنذَها ُُتر

“যখন শাম (ক্তসক্তরয়া) লেথক (তাাঁর ক্তপতা) আবূ্ সুক্তফয়ান 
রাক্তদয়াল্লাহু আনহুর মৃতুয সংব্াদ লপৌঁছাল, তার তৃতীয় ক্তদন 
উথম্ম হাব্ীব্া রাক্তদয়াল্লাহু ‘আনহা হলুদ ব্থণভর সু ক্তে 
আনথলন এব্ং তাাঁর উভয়  াল ও ব্াহুথত মাখথলন। 
তারপর ব্লথলন, অব্শয আমার এর লকাথনা প্রথয়াজন 
ক্তছল না, যক্তদ আক্তম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইক্তহ 
ওয়াসাল্লামথক একো ব্লথত না লশানতাম, লয স্ত্রীথলাক 
আল্লাহ এব্ং ক্তকয়ামথতর ক্তদথনর প্রক্তত ঈমান রাথখ তার 
পথি স্বামী ব্যতীত অনয লকাথনা মৃত ব্যক্তির জনয ক্ততন 
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ক্তদথনর লব্ক্তশ লশাক পালন করা হালাল নয়। অব্শয স্বামীর 
জনয লস িার মাস দশ ক্তদন লশাক পালন করথব্”।17 
৪- মাইথয়যথতর আত্মীয় স্বজথনর জনয লযসব্ কাজ করা 
হারাম:  
মানুে যখন মারা যায় তখন তার জনয লযমন করণীয় 
রথয়থছ, লতমক্তন ব্জভনীয়ও রথয়থছ। অতএব্, এসব্ কাজ 
জানা প্রথতযকক্তি মুসক্তলথমর জনয অতযাব্শযকীয়। ক্তনথন 
এসব্ আথলািনা করা হথলা:  
ক- মৃত ব্যক্তির জনয ক্তব্লাপ করা হারাম। আবূ্ মাক্তলক 
আশ‘আরী রাক্তদয়াল্লাহু আনহু লেথক ব্ক্তণভত, নব্ী সাল্লাল্লাহু 
আলাইক্তহ ওয়াসাল্লাম ব্থলথছন, 

« ، ْحَسابر
َ
: الَْفْخُر ِفر اأْل ُكوَنُهنذ ، اَل َيْْتُ لريذةر ْمرر اْْلَاهر

َ
ْن أ ِتر مر مذ

ُ
ْرَبٌع ِفر أ

َ
أ

عْ  ، َواَلِّيَاَحُة " َوقَاَل: َوالطذ ، َوااْلْسترْسَقاُء براَلُُّجومر نَْسابر
َ
ُن ِفر اأْل

ْن » َباٌل مر ْ يَاَمةر وََعلَيَْها ْسر َُة إرَذا لَْم َتتُْب َقبَْل َمْوترَها، ُتَقاُم يَْومَ الْقر اَلذاِئر
ْن َجَرٍب  ْرٌع مر َراٍن، وَدر  «قَطر

                                                           
17 সহীহ বু্খারী, হাদীস নং ১২৮০।  
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“আমার উম্মাথতর মথিয জাথহক্তলয়াত ক্তব্েথয়র িারক্তি 
ক্তজক্তনস রথয়থছ যা তারা তযা  করথছ না। ব্ংশ মযভাদা 
ক্তনথয়  ব্ভ, অথনযর ব্ংথশর প্রক্তত কিাি, গ্রহ-নিথত্রর 
মািযথম বৃ্ক্তষ্ট্ প্রােভনা এব্ং মৃতথদর জনয ক্তব্লাপ করা। 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইক্তহ ওয়াসাল্লাম আথরা ব্থলন, 
ক্তব্লাপকাক্তরনী যক্তদ তার মৃতুযর পূথব্ভ তাওব্া না কথর, তথব্ 
ক্তকয়ামথতর ক্তদথন তাথক দাাঁড় করাথনা হথব্, তখন তার 
লদথহ আলকাতরার আব্রণ োকথব্ এব্ং লখাস-পাাঁিড়ার 
লপাোক োকথব্”।18 
আথয়শা রাক্তদয়াল্লাহু ‘আনহা ব্থলন, 

ثََة وََجْعَفرر بْنر » ا َجاَء رَُسوَل اهللر َصَّلذ اهللُ َعلَيْهر وََسلذَم َقتُْل ابْنر َحارر لَمذ
ِبر َطالرٍب َوعَ 

َ
بْدر اهللر بْنر َرَواَحَة، َجلََس رَُسوُل اهللر َصَّلذ اهلُل َعلَيْهر أ

ْن َصائررر اْلَابر  ْنُظُر مر
َ
نَا أ

َ
َشقِّ  -وََسلذَم ُيْعَرُف فريهر اِْلُْزُن، قَالَْت: َوأ

رَساَء َجْعَفٍر، وََذَكَر  -اْلَابر  تَاُه رَُجٌل َفَقاَل: يَا رَُسوَل اهللر، إرنذ ن
َ
فَأ

نذُهنذ لَْم بَُكا
َ
تَاهُ فََذَكَر أ

َ
، فََذَهَب، فَأ ْن يَْذَهَب َفيَنَْهاُهنذ

َ
َمَرهُ أ

َ
، فَأ َءُهنذ

تَاُه َفَقاَل: 
َ
، فََذَهَب، ُثمذ أ ْن يَْذَهَب َفيَنَْهاُهنذ

َ
َمَرهُ اثلذانريََة أ

َ
ْعنَُه، فَأ يُطر

                                                           
18 সহীহ মুসক্তলম, হাদীস নং ৯৩৪।  
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نذ رَُسوَل اهللر َصَّلذ َواهللر، لََقْد َغلَبْنَنَا يَا رَُسوَل اهللر، قَالَْت فََزَعمَ 
َ
ْت أ

َابر »اهلُل َعلَيْهر وََسلذَم قَاَل:  َن الْتُّ نذ مر هر فَْواهر
َ
قَالَْت « اْذَهْب فَاْحُث ِفر أ

َمَرَك رَُسوُل اهللر 
َ
ْنَفَك، َواهللر، َما َتْفَعُل َما أ

َ
ْرَغَم اهلُل أ

َ
رَشُة: َفُقلُْت: أ ََعئ

ا تََرْكَت رَُسوَل اهللر َصَّلذ اهلُل َعلَيْهر وََسلذَم َصَّلذ اهلُل َعلَيْهر وََسلذَم، َومَ 
َن الَْعنَاءر   مر

“যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইক্তহ ওয়াসাল্লাথমর ক্তনকি 
যাথয়দ ইব্ন হাক্তরসা, জাফর ইব্ন আবূ্ তাক্তলব্ ও 
আবু্দল্লাহ ইব্ন রাওয়াহা রাক্তদয়াল্লাহু আনহুথমর শাহাদথতর 
সংব্াদ লপৌঁছল। তখন ক্ততক্তন ব্থস পড়থলন। তার লিহারা 
মুব্ারথক দুঃখ ও ক্তিন্তার ক্তিহ্ন স্পষ্ট্ লদখা যাক্তচ্ছল। আথয়শা 
রাক্তদয়াল্লাহু ‘আনহা ব্থলন, আক্তম দরজার ফাাঁক ক্তদথয় 
লদখথত পাক্তচ্ছলাম। তখন এক ব্যক্তি এথস ব্লথলা, ইয়া 
রাসূলাল্লাহ! জাফর রাক্তদয়াল্লাহু আনহুর স্ত্রী ও পক্তরব্াথরর 
মক্তহলারা কান্নাকাক্তি করথছ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইক্তহ 
ওয়াসাল্লাম তাথক ব্লথলন, তুক্তম ক্ত থয় তাথদরথক ক্তনথেি 
কর। লস ল থলা এব্ং পুনরায় ক্তফথর এথস ব্লথলা, তারা 
তার কো শুথন ক্তন। ক্ততক্তন ক্তদ্বতীয়ব্ার তাথক ক্তনথদভশ ক্তদথলন, 
লস লযন ক্ত থয় তাথদর ক্তনথেি কথরন, লস ক্ত থয় পুনরায় 



 

28 

 

ক্তফথর এথস ব্লথলা, আল্লাহর কসম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! 
তারাই আমাথদর ওপর প্রব্ল রইথলা। আথয়শা রাক্তদয়াল্লাহু 
‘আনহা ব্থলথছন লয, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইক্তহ 
ওয়াসাল্লাম তখন ব্লথলন, যাও, তুক্তম তাথদর মুথখ মাক্তি 
েুক্তকথয় দাও। আথয়শা রাক্তদয়াল্লাহু ‘আনহা ব্থলন, আক্তম 
(মথন মথন) ব্ললাম, আল্লাহ লতামার নাক িুক্তল িুসক্তরত 
করুন। আল্লাহর কসম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইক্তহ 
ওয়াসাল্লাম লয ক্তনথদভশ লতামাথক ক্তদথয়থছন তা তুক্তম 
করথতও পারথব্ না আর তুক্তম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইক্তহ ওয়াসাল্লামথকও ক্তব্রি করথত ছাড় ক্তন”।19 
উথম্ম আক্ততয়যাহ রাক্তদয়াল্লাহু ‘আনহা লেথক ব্ক্তণভত, ক্ততক্তন 
ব্থলন, 

هر اآْليَُة: » ا نََزلَْت َهذر ُِّ﴿لَمذ َُُّّٰٓۡعَنَكُُّيَباي نََُّعَ
َ
ُّاُّ  َُّشۡيُُّّبِٱلّلُُِّّيُۡشِۡكنََُُّّّلُُّّأ

ُُِّّفَُُّّيۡعِصيَنَكَُُّّوََلُّ..... ُيبَايرْعنََك لََعَ [  ١٢:  املمتحنة] ﴾١٢َُّمۡعُروف 
نُْه  ينََك ِفر َمْعُروٍف قَالَْت: ََكَن مر ْكَن براهللر َشيْئًا َواَل َيْعصر ْن اَل يَُْشر

َ
أ

يَا رَُسوَل اهللر، إرالذ آَل فََُلٍن، فَإرنذُهْم ََكنُوا اَلِّيَاَحُة، قَالَْت: َفُقلُْت: 
                                                           
19 সহীহ মুসক্তলম, হাদীস নং ৯৩৫।  
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َدُهْم، َفَقاَل رَُسوُل اهللر  ْسعر
ُ
ْن أ

َ
ْن أ ، فَََل بُدذ ِلر مر لريذةر ْسَعُدوِنر ِفر اْْلَاهر

َ
أ

 «إرالذ آَل فََُلنٍ »َصَّلذ اهلُل َعلَيْهر وََسلذَم: 
“যখন এ আয়াত নাক্তযল হথলা, “লহ নব্ী! মুক্তমন মক্তহলারা 
যখন লতামার কাথছ এথস ব্াই‘আত কথর এ মথমভ লয, 
তারা আল্লাহর সথে লকাথনা শরীক করথব্ না এব্ং 
সৎকাথযভ লতামাথক অমানয করথব্ না”... [সূরা আল-
মুমতাক্তহনাহ, আয়াত: ১২]  উথম্ম আক্ততয়যাহ রাক্তদয়াল্লাহু 
‘আনহা ব্থলন, তন্মথিয ক্তব্লাপও ক্তছল। তখন আক্তম 
ব্ললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! অমুক পক্তরব্ার ব্যতীত। কারণ, 
তারা জাথহক্তলয়াথতর যুথ  আমাথক ক্তব্লাথপ সহানুভূক্তত 
লদক্তখথয়ক্তছল। তাই তাথদর প্রক্তত সহানূভুক্তত লদখান আমার 
জনয জরুরী। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইক্তহ 
ওয়াসাল্লাম ব্লথলন, “অমুক পক্তরব্ার ব্যতীত”।20 
খ-  াল িাপড়াথনা হারাম। আবু্দল্লাহ ইব্ন মাসউদ 
রাক্তদয়াল্লাহু আনহু লেথক ব্ক্তণভত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইক্তহ ওয়াসাল্লাম ব্থলথছন, 

                                                           
20 সহীহ মুসক্তলম, হাদীস নং ৯৩৬।  
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لريذةر » نذا َمْن لََطَم اخلُُدوَد، وََشقذ اْلُيُوَب، وََدََع برَدْعَوى اْلَاهر  «لَيَْس مر
“যারা (মৃত ব্যক্তির জনয লশাক প্রকাথশ)  াল িাপড়ায়, 
জামার বু্ক ক্তছাঁথড় লফথল এব্ং জাথহক্তলয়াত যুথ র মথতা 
ক্তিৎকার লদয়, তারা আমাথদর তক্তরকাভুি নয়”।21 
 - লশাথক মাোর িুল কামাথনা। আবূ্ বু্রদা ইব্ন আবু্ 
মূসা রাক্তদয়াল্লাহু আনহু হাদীস ব্ণভনা কথরন, ক্ততক্তন ব্থলন, 

ٍة »
َ
ُسُه ِفر َحْجرر اْمَرأ

ْ
َ َعلَيْهر َوَرأ يًدا، َفُغِشر بُو ُموََس وََجًعا َشدر

َ
َع أ وَجر

نْ 
َ
ْع أ ، فَلَْم يَْستَطر ْهلرهر

َ
ْن أ نَا بَرريٌء مر

َ
فَاَق، قَاَل: أ

َ
ا أ  يَُردذ َعلَيَْها َشيْئًا، فَلَمذ

ر َصَّلذ  َم، إرنذ رَُسوَل اَّللذ
ر َصَّلذ اهلُل َعلَيْهر وََسلذ نُْه رَُسوُل اَّللذ ْن بَررئَ مر مذ مر

اقذةر »اهلُل َعلَيْهر وََسلذَم:  الرَقةر َواِلَالرَقةر َوالشذ َن الصذ  «بَررَئ مر
“আবূ্ মূসা কক্তিন লরাথ  আক্রান্ত হথলন। এমন ক্তক ক্ততক্তন 
সংজ্ঞাহীন হথয় পড়থলন। তখন তার মাো তার পক্তরব্ারি 
লকাথনা এক মক্তহলার লকাথল ক্তছল। ক্ততক্তন তাথক লকাথনা 
জওয়াব্ ক্তদথত পারক্তছথলন না। লিতনা ক্তফথর লপথল ক্ততক্তন 
ব্লথলন, লস সব্ ললাথকর সথে আক্তম সম্পকভ রাক্তখ না 
যাথদর সাথে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইক্তহ ওয়াসাল্লাম 
                                                           
21 সহীহ বু্খারী, হাদীস নং ১২৯৪।  
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সম্পকভ ক্তছন্ন কথরথছন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইক্তহ 
ওয়াসাল্লাম লস সব্ নারীর সাথে সম্পকভথচ্ছথদর কো 
প্রকাশ কথরথছন- যারা ক্তিৎকার কথর কাাঁথদ, যারা মাো 
মুড়ায় এব্ং যারা জামা কাপড় ক্তছাঁথড় লফথল”।22 
ঘ- লশাথক মাোর িুল এথলাথমথলা কথর রাখা। উসাইদ 
ইব্ন আবূ্ উসাইদ জননক ব্াই‘আত গ্রহণকারী মক্তহলা 
রাক্তদয়াল্লাহু আনহা লেথক ব্ক্তণভত, ক্ততক্তন ব্থলন, 

ر َصَّلذ اهلُل َعلَيْهر وََسلذَم ِفر الَْمْعُروفر » َخَذ َعلَيْنَا رَُسوُل اَّللذ
َ
يَما أ ََكَن فر

 : يَُه فريهر ْن اَل َنْعصر
َ
َخَذ َعلَيْنَا أ

َ
ي أ ر ْن اَل ََنُْمَش وَْجًها، َواَل »اَّلذ

َ
نَْدُعَو  أ

ْن اَل نَنَُْشَ َشَعًرا
َ
 «َويًَْل، َواَل نَُشقذ َجيْبًا، َوأ

“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইক্তহ ওয়াসাল্লাম আমাথদর কাছ 
লেথক লযসব্ উত্তম ব্যাপাথর অেীকার গ্রহণ কথরন, তার 
মাথঝ এ ক্তছল লয, আমরা তাাঁর নাফরমানী করব্ না, 
আমাথদর লিহারা নখ ক্তদথয় আাঁিথড় িত-ক্তব্িত করব্ না, 

                                                           
22 সহীহ বু্খারী, হাদীস নং ১২৯৬। 
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ধ্বংথসর আহ্বান করব্ না, জামার ব্িথদশ লফাঁথড় লফলব্ 
না এব্ং মাোর িুল অক্তব্নযস্ত করব্ না”।23 
৫- মাইথয়যথতর উত্তম পক্তরণক্ততর ক্তকছু আলামত:  
মানুথের লশে পক্তরণক্তত ভাথলা-মন্দ হওয়ার ব্যাপাথর 
শরী‘আত প্রথণতা ক্তকছু ক্তনদশভন ক্তদথয়থছন। কাথরা মথিয 
এসব্ ভাথলা আলামত পাওয়া ল থল তার উত্তম পক্তরণক্ততর 
সুসংব্াদ, তথব্ এসব্ ক্তকছু মহান আল্লাহ তা‘আলার 
ওপরই লছথড় ক্তদথত হথব্।   
ক- যার সব্ভথশে ব্াকয কাথলমায় শাহাদাত হথব্ তার 
ব্যাপাথর হাদীথস উত্তম পক্তরণক্ততর শুভসংব্াদ এথসথছ। 
মু‘আয ইব্ন জাব্াল রাক্তদয়াল্লাহু আনহু লেথক ব্ক্তণভত, 
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইক্তহ ওয়াসাল্লাম ব্থলথছন, 

ُ َدَخَل اْْلَنذةَ » هر اَل إرََلَ إرالذ اَّللذ مر ُر لََكَ  « َمْن ََكَن آخر
“যার সব্ভথশে ব্াকয হথব্ ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ লস জান্নাথত 
প্রথব্শ করথব্”।24 

                                                           
23 আবূ্ দাঊদ, হাদীস নং ৩১৩১, আলব্ানী রহ. হাদীসক্তিথক সহীহ 
ব্থলথছন।  
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মু‘আয ইব্ন জাব্াল রাক্তদয়াল্লাহু আনহু লেথক ব্ক্তণভত, ক্ততক্তন 
অসুি অব্িায় ব্থলন, আক্তম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইক্তহ 
ওয়াসাল্লাম লেথক এমন ক্তকছু কো শুথনক্তছ যা এতক্তদন 
ল াপন লরথখক্তছলাম। তাাঁথক ব্লথত শুথনক্তছ, 

هر اَل إرََلَ إرالذ اهلُل وََجبَْت ََلُ اْْلَنذةُ » مر ُر لََكَ  «َمْن ََكَن آخر
“যার সব্ভথশে ব্াকয হথব্ ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ তার জনয 
জান্নাত ওয়াক্তজব্ হথয় যাথব্”।25 
খ- মৃতুযর সমথয় ললাি ঘমভাি হওয়া মুক্তমথনর আলামত। 

আবু্দল্লাহ ইব্ন বু্রাইদাহ রহ. তার ক্তপতা বু্রায়দা 
রাক্তদয়াল্লাহু আনহু লেথক ব্ণভনা কথরন, ক্ততক্তন ব্থলন, আক্তম 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইক্তহ ওয়াসাল্লামথক ব্লথত 
শুথনক্তছ, 

نر برَعَرقر اْْلَبرنير »  «َموُْت الُْمْؤمر

                                                                                           
24 মুসতাদরক হাক্তকম, হাদীস নং ১২৯৯। ক্ততক্তন হাদীসক্তিথক সহীহ 
ব্থলথছন।  

25 মুসনাদ আহমদ, হাদীস নং ২২০৩৪, আল্লামা শুয়াইব্ আরনাউত 
হাদীসক্তিথক সহীহ ব্থলথছন।  
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“মুক্তমন ব্যক্তি ঘমভাি ললাথির সাথে মারা যায়”। (মৃতুযর 
সমথয় ললাি ঘমভাি হওয়া মুক্তমথনর আলামত।)26 
 - জুমু‘আর ক্তদথন ব্া রাথত মারা ল থল। আবু্দল্লাহ ইব্ন 
আমর রাক্তদয়াল্লাহু আনহু লেথক ব্ক্তণভত, নব্ী সাল্লাল্লাহু 
আলাইক্তহ ওয়াসাল্লাম ব্থলথছন, 

ْو ََلْلَةَ »
َ
ْن ُمْسلرٍم َيُموُت يَْوَم اْْلُُمَعةر أ اْْلُُمَعةر إرالذ َوقَاُه اهلُل فرتْنََة  َما مر

 «الَْقْْبر 
“লকাথনা মুক্তমন যক্তদ জুমু‘আর ক্তদন ব্া রাথত মারা যায়, 
তথব্ আল্লাহ তা‘আলা তাথক কব্থরর ক্তফতনা ব্া পরীিা 
লেথক রিা করথব্ন”।27 
ঘ- যুথদ্ধর ময়দাথন শহীদ হওয়া।  

                                                           
26 সুনান নাসাঈ, হাদীস নং ১৮২৮, আলব্ানী রহ. হাদীসক্তিথক সহীহ 
ব্থলথছন। মুসনাদ আহমদ, হাদীস নং ২৩০২২, আল্লামা শুয়াইব্ 
আরনাউত হাদীসক্তিথক সহীহ ব্থলথছন। 

27 মুসনাদ আহমদ, হাদীস নং ৬৫৮২, আল্লামা শুয়াইব্ আরনাউত 
হাদীসক্তিথক দ‘য়ীফ ব্থলথছন। ক্ততরক্তমযী, হাদীস নং ১০৭৪, ক্ততক্তন 
হাদীসক্তিথক  রীব্ ব্থলথছন। আলব্ানী রহ. হাদীসক্তিথক হাসান 
ব্থলথছন।  
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َۢا ُُّّٱلّلَُُِّّسبِيلُُِِّّفُُّّقُتِلُوا ُُّّٱَّّلِينَََُُّّتَۡسَبَُُّّّوََلُّ﴿ َٰتَ ۡمَو
َ
ۡحَيآء ُُّّبَۡلُُّّأ

َ
َُّرَبِهِمُُِّّۡعندَُُّّأ

ُُّّٓفَرِِحي١٦٩َُُُّّّيُۡرزَقُونَُّ َُٰهمُُُّّبَِما ونَُُّّفَۡضلِهِۦُِّمنُّٱلّلَُُُّّءاتَى ُّبِٱَّّلِينََُُّّويَۡسَتۡبِشُ
َّلَُُّّخۡلفِِهمَُُّّۡمِنُُّّۡبِِهمُّيَۡلَحُقوا ُُّّلَمُّۡ

َ
ُُّّأ ١٧٠ََُُّّيَۡزنُونَُُُّّهمَُُّّۡوََلَُُّّعلَۡيِهمَُُّّۡخۡوف 

ونَُّ نَُُّّّوفَۡضل ُُّّٱلّلَُُِّّمِنََُُّّمة ُّبِنِعُُّّۡ۞يَۡسَتۡبِشُ
َ
ۡجرَُُّّيُِضيعََُُُّّلُُّّٱلّلََُُّّوأ

َ
ُّأ

 [  ١٧١  ،١٦٩: عمران ال] ﴾١٧١ُّٱلُۡمۡؤِمنِيَُّ

“আর যারা আল্লাহর পথে জীব্ন ক্তদথয়থছ, তাথদরথক তুক্তম 
মৃত মথন কথরা না; ব্রং তারা তাথদর রথব্র ক্তনকি 
জীক্তব্ত। তাথদরথক ক্তরক্তযক লদওয়া হয়। আল্লাহ তাথদরথক 
লয অনুগ্রহ কথরথছন, তাথত তারা খুক্তশ। আর তারা 
উৎফুল্ল হয়, পরব্তভীথদর লেথক যারা এখথনা তাথদর সাথে 
ক্তমক্তলত হয় ক্তন তাথদর ক্তব্েথয়। এজনয লয, তাথদর লকাথনা 
ভয় লনই এব্ং তারা দুঃক্তখতও হথব্ না। তারা আল্লাহর 
পি লেথক ক্তন‘আমত ও অনুগ্রহ লাথভ খুক্তশ হয়। আর 
ক্তনশ্চয় আল্লাহ মুক্তমনথদর প্রক্ততদান নষ্ট্ কথরন না”। [সূরা 
আথল ইমরান, আয়াত: ১৬৯-১৭১] 
ক্তমকদাম ইব্থন মা‘দীকাক্তরব্ রাক্তদয়াল্লাহু আনহু লেথক 
ব্ক্তণভত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইক্তহ ওয়াসাল্লাম ব্থলথছন, 
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« ، هر ْن َدمر لر ُدْفَعٍة مر وذ
َ
ُر ََلُ ِفر أ َصاٍل: َيْغفر تُّ خر ر سر نَْد اَّللذ يدر عر هر لرلشذ

نَ  َن الَْفَزعر  َوُيَرى َمْقَعَدُه مر َمُن مر
ْ
، َوَيأ ْن َعَذابر الَْقْْبر ، َوَُيَاُر مر اْْلَنذةر

ُع ِفر  ، َويَُشفذ َن اِْلُورر الْعرنير ُج مر ، َوُيَزوذ يَمانر ، َوَُيََّلذ ُحلذَة اْْلر ْكَْبر
َ
اأْل

برهر  قَارر
َ
ْن أ نَي إرنَْسانًا مر  «َسبْعر

“শহীথদর জনয আল্লাহর ক্তনকি ছয়ক্তি বব্ক্তশষ্ট্য রথয়থছ, তার 
লদথহর রথির প্রেম লফাাঁিাক্তি লব্র হথতই ক্ততক্তন তাথক 
িমা কথরন এব্ং জান্নাথত তার ক্তিকানা তাথক লদখাথনা 
হয়; কব্থরর আযাব্ লেথক তাথক রিা করা হয়; 
(ক্তকয়ামথতর) ভয়ংকর ত্রাস লেথক লস ক্তনরাপদ োকথব্; 
তাথক ঈমাথনর িাদর পরাথনা হথব্; আয়তথলািনা হুথরর 
সাথে তার ক্তব্ব্াহ লদওয়া হথব্ এব্ং তার ক্তনকি 
আত্মীয়থদর মিয লেথক সত্তরজথনর পথি তাথক 
শাফা‘আত করার অনুমক্তত লদওয়া হথব্”।28 
ঙ- আল্লাহর রাস্তায় ক্তজহাদ কথর  াজী হথয় ক্তফথর আসার 
পথর মারা ল থল, লে  লরাথ  মারা ল থল, লপথির পীড়ায় 

                                                           
28 ইব্ন মাজাহ, হাদীস নং ২৭৯৯, আলব্ানী রহ. হাদীসক্তিথক সহীহ 
ব্থলথছন। ক্ততরক্তমযী, হাদীস নং ১৬৬৩।  
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ও পাক্তনথত ডুথব্, অক্তিদগ্ধ হথয় ব্া  ভভাব্িায় মারা যাওয়া 
শহীদ এব্ং মুক্তমথনর তা শুভ লিণ।  
আবূ্ হুরায়রা রাক্তদয়াল্লাহু আনহু লেথক ব্ক্তণভত, ক্ততক্তন 
ব্থলন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইক্তহ ওয়াসাল্লাম ব্লথলন, 

يَد فريُكْم؟» هر وَن الشذ قَالُوا: يَا رَُسوَل اهللر، َمْن قُترَل ِفر َسبريلر « َما َتُعدُّ
يٌد، قَاَل:  ِتر »اهللر َفُهَو َشهر مذ

ُ
، قَالُوا: َفَمْن ُهْم يَا « إرًذا لََقلريٌل إرنذ ُشَهَداَء أ

يٌد، َوَمْن َماَت ِفر »رَُسوَل اهللر؟ قَاَل:  َمْن قُترَل ِفر َسبريلر اهللر َفُهَو َشهر
يٌد، َوَمْن َماَت  اُعونر َفُهَو َشهر يٌد، َوَمْن َماَت ِفر الطذ َسبريلر اهللر َفُهَو َشهر

يدٌ  بريَك ِفر َهَذا ، قَاَل «ِفر اْلَْطنر َفُهَو َشهر
َ
ْشَهُد لََعَ أ

َ
ْقَسٍم: أ اْبُن مر

نذُه قَاَل: 
َ
يثر أ يدٌ »اِْلَدر يُق َشهر  «َوالَْغرر

“লতামরা লতামাথদর মিযকার কাথদরথক শহীদ ব্থল  ণয 
কর? তারা ব্লথলন, “ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইক্তহ 
ওয়াসাল্লাম! লয ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় ক্তনহত হয় লসই লতা 
শহীদ। ক্ততক্তন ব্লথলন, তাহথল লতা আমার উম্মাথতর 
শহীথদর সংখযা অক্তত অল্প হথব্। তখন তারা ব্লথলন, তা 
হথল তারা কারা ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইক্তহ 
ওয়াসাল্লাম! ক্ততক্তন ব্লথলন,  লয ব্যক্তি আল্লাহ ক্তজহাথদর 
ময়দাথন ক্তনহত হয় লস শহীদ। লয ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় 
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ক্ত থয় মারা যায় লসও শহীদ। লয ব্যক্তি লেথ  মারা যায় 
লস শহীদ, লয ব্যক্তি উদরামথয় মারা যায় লসও শহীদ। 

ইব্ন ক্তমকসাম ব্থলন, আক্তম লতামার ক্তপতার ওপর এ 
হাদীথসর ব্যাপাথর সািয ক্তদক্তচ্ছ লয, ক্ততক্তন আরও ব্থলথছন, 
এব্ং পাক্তনথত ডুথব্ মারা যায় এমন ব্যক্তিও শহীদ”।29 
জাক্তব্র ইব্ন আতীক রাক্তদয়াল্লাহু আনহু লেথক ব্ক্তণভত, 
ক্ততক্তন ব্থলন, 

ر بَْن ثَابرٍت، » ر َصَّلذ اهلُل َعلَيْهر وََسلذَم َجاَء َيُعوُد َعبَْد اَّللذ نذ رَُسوَل اَّللذ
َ
أ

ر َصَّلذ اهلُل َعلَيْهر وََسلذَم، فَلَْم  فَوََجَدُه قَْد ُغلرَب، فََصاَح برهر رَُسوُل اَّللذ
ر َصَّلذ اهللُ  بُْه فَاْسَْتَْجَع رَُسوُل اَّللذ  َعلَيْهر وََسلذَم، َوقَاَل: ُغلربْنَا َعلَيَْك َُير

 ، تُُهنذ ، فََصاَح النِّْسَوُة، َوبََكنْيَ فََجَعَل اْبُن َعتريٍك يَُسكِّ بريعر بَا الرذ
َ
يَا أ

ر َصَّلذ اهلُل َعلَيْهر وََسلذَم:  ، فَإرَذا وََجَب فَََل »َفَقاَل رَُسوُل اَّللذ َدْعُهنذ
نَيذ بَاكريَةٌ  ، قَاَل: « َتبْكر ر قَالَتر « الَْموُْت »قَالُوا: َوَما الْوُُجوُب؟ يَا رَُسوَل اَّللذ

يًدا، فَإرنذَك ُكنَْت قَْد  ْن تَُكوَن َشهر
َ
رُْجو أ

َ
ر إرْن ُكنُْت أَل ابْنَتُُه: َواَّللذ

ر َصَّلذ اهلُل َعلَيْهر وََسلذَم:  َهازََك، قَاَل رَُسوُل اَّللذ َ عَ »قََضيَْت جر زذ إرنذ اَّللذ
َهاَدَة؟ وَن الشذ ، َوَما َتُعدُّ ْجَرُه لََعَ قَْدرر نريذترهر

َ
ْوَقَع أ

َ
قَالُوا: « وََجلذ قَْد أ

                                                           
29 সহীহ মুসক্তলম, হাদীস নং ১৯১৫।  
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ر َصَّلذ اهلُل َعلَيْهر وََسلذَم: "  ر َتَعاََل، قَاَل رَُسوُل اَّللذ الَْقتُْل ِفر َسبريلر اَّللذ
: ا ر َوى الَْقتْلر ِفر َسبريلر اَّللذ َهاَدُة َسبٌْع سر ُق الشذ يٌد، َوالَْغرر لَْمْطُعوُن َشهر

ُب  يٌد، وََصاحر يٌد، َوالَْمبُْطوُن َشهر ُب َذاتر اْْلَنْبر َشهر يٌد، وََصاحر َشهر
ُْمٍع  ةُ َتُموُت ِبر

َ
يٌد، َوالَْمْرأ ي َيُموُت َُتَْت الَْهْدمر َشهر ر يٌد، َواَّلذ يقر َشهر اِْلَرر

يٌد   «َشهر
“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইক্তহ ওয়াসাল্লাম আবু্দল্লাহ ইব্ন 
সাক্তব্ত রাক্তদয়াল্লাহু আনহুর লরাথ র লখাাঁজ-খব্র লনওয়ার 
জনয আথসন। এ সময় ক্ততক্তন তাাঁথক লব্হুশ অব্িায় পান। 
তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইক্তহ ওয়াসাল্লাম তাথক 
লজাথর ডাথকন, ক্তকন্তু ক্ততক্তন লকাথনা জওয়াব্ লদন ক্তন। তখন 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইক্তহ ওয়াসাল্লাম ‘ইন্না ক্তলল্লাথহ 
ওয়া ইন্না ইলায়ক্তহ রাক্তজঊন’ পাি কথরন এব্ং ব্থলন, লহ 
আবূ্ রাব্ী! আক্তম লতামার ব্যাপাথর পরাস্ত হথয়ক্তছ। এ কো 
শুথন মক্তহলারা িীৎকার ক্তদথয় কাাঁদা শুরু কথর। তখন ইব্ন 
আতীক রাক্তদয়াল্লাহু আনহু তাথদর শান্ত হথত ব্থলন। 

এমতাব্িায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইক্তহ ওয়াসাল্লাম 
ব্থলন, তাথদর লছথড় দাও (অেভাৎ কাাঁদথত দাও)। অব্শয 
যখন ওয়াক্তজব্ হথব্, তখন লযন লকাথনা ক্রন্দনকারী আর 
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না কাাঁথদ। তখন তারা ক্তজজ্ঞাসা কথরন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! 
ওয়াক্তজব্ হওয়ার অেভ কী? ক্ততক্তন ব্থলন, মৃতুয”। 
(ব্ণভনাকারী ব্থলন) তখন আবু্দল্লাহ ইব্ন সাক্তব্ত 
রাক্তদয়াল্লাহু আনহুর কনযা ব্লথলন, আল্লাহর শপে! আমার 
লতা এরূপ িারণা ক্তছল লয, তুক্তম শহীদ হথব্। লকননা, তুক্তম 
যুথদ্ধর জনয যাব্তীয় সরঞ্জাম সংগ্রহ করক্তছথল। একো 
শুথন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইক্তহ ওয়াসাল্লাম ব্থলন, 
ক্তনশ্চয় আল্লাহ তাথক তার ক্তনয়থতর সাওয়াব্ প্রদান 
করথব্ন। লতামরা শাহাদত ব্লথত কী মথন কর? ক্ততক্তন 
ব্থলন, আল্লাহর রাস্তায় ক্তনহত হথয় যাওয়াথক। তখন 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইক্তহ ওয়াসাল্লাম ব্থলন, আল্লাহর 
রাস্তায় শহীদ হওয়া ছাড়াও আথরা সাত িরথনর শহীদ 
আথছ যো, মহামরীথত লয মারা যায় লসও শহীদ, পাক্তনথত 
ডুথব্ লয মারা যায় লসও শহীদ, পিাঘাথত লয মারা যায় 
লসও শহীদ, লপথির লরাথ র কারথণ (কথলরা, ডায়ক্তরয়া 
ইতযাক্তদথত) লয মারা যায় লসও শহীদ, অক্তিদগ্ধ হথয় লয 
মারা যায় লসও শহীদ, লকাথনা ক্তকছুর ক্তনথি িাপা পথড় লয 
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মারা যায় লসও শহীদ এব্ং লয মক্তহলা  ভভাব্িায় মারা 
যাথব্, লসও শহীদ”।30   
ি- লকউ ক্তনথজর অক্তিকার তো জীব্ন, সম্পদ, অনযাথয়র 
ক্তব্রুথদ্ধ লড়াই ইতযাক্তদর কারথণ মারা ল থল শহীদ। আর 
শহীদ হথয় মারা যাওয়া শুভ লিণ। আবু্দল্লাহ ইব্ন 
‘আমর রাক্তদয়াল্লাহু আনহু লেথক ব্ক্তণভত, আক্তম নব্ী 
সাল্লাল্লাহু আলাইক্তহ ওয়াসাল্লামথক ব্লথত শুথনক্তছ, 

يدٌ » ر َفُهَو َشهر  «َمْن قُترَل ُدوَن َماَلر
“লয ব্যক্তি ক্তনথজর িন-সম্পদ রিাথেভ ক্তনহত হয়, লস 
শহীদ”।31 
ইব্ন উমার রাক্তদয়াল্লাহু আনহুমা লেথক ব্ক্তণভত, ক্ততক্তন 
ব্থলন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইক্তহ ওয়াসাল্লাম ব্থলথছন, 

يدٌ » ، َفُقوترَل َفَقاتََل َفُقترَل، َفُهَو َشهر ر نَْد َماَلر َ عر ِتر
ُ
 «َمْن أ

                                                           
30 আবূ্ দাঊদ, হাদীস নং ৩১১১। আলব্ানী রহ. হাদীসক্তিথক সহীহ 
ব্থলথছন।  

31 সহীহ বু্খারী, হাদীস নং ২৪৮০; সহীহ মুসক্তলম, হাদীস নং ১৪১।  
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“লকাথনা ব্যক্তি অপর ব্যক্তির িন-সম্পদ লুি করথত 
িাইথল লস তাথত ব্াাঁিা ক্তদথত ক্ত থয় তার সাথে যুথদ্ধ ক্তলপ্ত 
হথয় ক্তনহত হথল শহীদ  ণয হয়”।32 
ছ- আল্লাহর রাস্তায় সীমান্ত পাহারা লদওয়ার সময় মারা 
ল থল শহীদ। সালমান রাক্তদয়াল্লাহু আনহু লেথক ব্ক্তণভত, 
ক্ততক্তন ব্থলন, আক্তম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইক্তহ 
ওয়াসাল্লামথক ব্লথত শুথনক্তছ, 

َباُط يَْومٍ » ، َوإرْن َماَت َجَرى َعلَيْهر رر هر يَامر يَامر َشْهٍر َوقر ْن صر  َوََلْلٍَة َخْْيٌ مر
َن الَْفتذانَ  مر

َ
ْزقُُه، َوأ ْجررَي َعلَيْهر رر

ُ
ري ََكَن َيْعَملُُه، َوأ  «َعَملُُه اَّلذ

“একক্তি ক্তদব্স ও একক্তি রাথতর সীমান্ত প্রহরা একমাস 
ক্তসয়াম পালন এব্ং ইব্াদথত রাত জা ার িাইথতও উত্তম। 
আর যক্তদ এ অব্িায় তার মৃতুয ঘথি, তাথত তার এ 
আমথলর সাওয়াব্ জারী োকথব্, তার (শহীদ অব্িায়) 

                                                           
32 ইব্ন মাজাহ, হাদীস নং ২৫৮১, আলব্ানী রহ. হাদীসক্তিথক সহীহ 
ব্থলথছন।   
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ক্তরক্তযক অব্যাহত রাখা হথব্ এব্ং লস ব্যক্তি ক্তফতনাসমূহ 
লেথক ক্তনরাপথদ োকথব্”।33 
ফুদালা ইব্ন উব্ায়দ রাক্তদয়াল্লাহু আনহু লেথক ব্ক্তণভত লয, 
ক্ততক্তন ব্থলন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইক্তহ ওয়াসাল্লাম 
ব্থলথছন, 

ر فَإرنذُه » ري َماَت ُمَرابرًطا ِفر َسبريلر اَّللذ ُُكُّ َميٍِّت َُيْتَُم لََعَ َعَملرهر إرالذ اَّلذ
ْن فرتْنَةر الَقْْبر  َمُن مر

ْ
، َويَأ يَاَمةر ْعُت «ُينََْم ََلُ َعَملُُه إرََل يَْومر القر ، وََسمر

ُ َعلَيْهر وَ  ر َصَّلذ اَّللذ ُد َمْن َجاَهَد َنْفَسهُ »َسلذَم َيُقوُل: رَُسوَل اَّللذ  «الُمَجاهر
“প্রথতযক মৃত ব্যক্তির মৃতুযর সাথে তার আমথলর 
পক্তরসমাক্তপ্ত হয়। ক্তকন্তু লয ব্যক্তি আল্লাহর পথে পাহারা 
দানরত অব্িায় মারা যায় আল্লাহ তা‘আলা ক্তকয়ামত 
পযভন্ত তার আমল বৃ্ক্তদ্ধ করথত োথকন এব্ং তাথক 
কব্থরর ক্তফতনা লেথক ক্তনরাপথদ রাখথব্ন। (ক্ততক্তন আথরা 
ব্থলন,) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইক্তহ ওয়াসাল্লামথক আক্তম 

                                                           
33 সহীহ মুসক্তলম, হাদীস নং ১৯১৩।  
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ব্লথত শুথনক্তছ লয, প্রকৃত মুজাক্তহদ হথলা লসই, লয স্বীয় 
নফথসর ক্তব্রুথদ্ধ ক্তজহাদ কথর”।34 
৬- মাইথয়যথতর প্রক্তত মানুথের প্রশংসা: 
লকাথনা মুসক্তলম মারা ল থল অনয মুসক্তলথমর উক্তিত তার 
লদাে-ত্রুক্তি না খুাঁথজ ভাথলা গুণাব্লীর জনয প্রশংসা করা। 
সৎ ললাথকর প্রশংসা জান্নাথত যাওয়ার পে সু ম কথর 
লদয়। আনাস ইব্ন মাক্তলক রাক্তদয়াল্লাহু আনহু লেথক 
ব্ক্তণভত, ক্ততক্তন ব্থলন, 

ُّ اهللر َصَّلذ اهلُل َعلَيْهر وََسلذَم: » َ َعلَيَْها َخْْيًا، َفَقاَل نَِبر ثِْنر
ُ
َنَاَزٍة فَأ ُمرذ ِبر

ُّ «، وََجبَْت، وََجبَْت وََجبَْت » ا، َفَقاَل نَِبر َ َعلَيَْها ََشى ثِْنر
ُ
َنَاَزٍة فَأ ، َوُمرذ ِبر

، قَاَل ُعَمُر: «وََجبَْت، وََجبَْت، وََجبَْت »اهللر َصَّلذ اهلُل َعلَيْهر وََسلذَم: 
، َفُقلَْت  َ َعلَيَْها َخْْيٌ ثِْنر

ُ
َنَاَزٍة، فَأ ، ُمرذ ِبر ِّمِّ

ُ
ِبر َوأ

َ
وََجبَْت، »: فرًدى لََك أ

، َفُقلَْت: «وََجبَْت، وََجبَْت  َ َعلَيَْها ََشٌّ ثِْنر
ُ
َنَاَزةٍ، فَأ وََجبَْت، »، َوُمرذ ِبر

ثْنَيْتُْم »؟ َفَقاَل رَُسوُل اهللر َصَّلذ اهلُل َعلَيْهر وََسلذَم: «وََجبَْت، وََجبَْت 
َ
َمْن أ

ثْنَيْ 
َ
ا وََجبَْت ََلُ اَلذاُر، َعلَيْهر َخْْيًا وََجبَْت ََلُ اْْلَنذُة، َوَمْن أ تُْم َعلَيْهر ََشى

                                                           
34 ক্ততরক্তমযী, হাদীস নং ১৬২১। ক্ততক্তন হাদীসক্তিথক হাসান সহীহ 
ব্থলথছন। আলব্ানী রহ. হাদীসক্তিথক সহীহ ব্থলথছন।   
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نْتُمْ ُشَهَداُء 
َ
، أ رْضر

َ
ْنتُْم ُشَهَداُء اهللر ِفر اأْل

َ
، أ رْضر

َ
ْنتُْم ُشَهَداُء اهللر ِفر اأْل

َ
أ

رْضر 
َ
 «اهللر ِفر اأْل

“একব্ার একক্তি জানাযা ব্থয় ক্তনথয় যাওয়া হক্তচ্ছল। 
ললাথকরা প্রশংসা করথলন। নব্ী সাল্লাল্লাহু আলাইক্তহ 
ওয়াসাল্লাম ক্ততনব্ার ‘ওয়াজাব্াত’ ব্লথলন। অেভাৎ ওয়াক্তজব্ 
হথয় ল থছ। তখন উমার রাক্তদয়াল্লাহু আনহু ব্লথলন, ইয়া 
রাসূলুল্লাহ! আপনার ওপর আমার মা-ব্াব্া কুরব্ান লহাক। 
একিা জানাযা অক্ততক্রম করথল তার প্রক্তত ভাথলা মন্তব্য 
করা হথল আপক্তন ক্ততনব্ার ‘ওয়াজাব্াত’ ব্লথলন। 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইক্তহ ওয়াসাল্লাম ব্লথলন, লতামরা 
যার সম্পথকভ ভাথলা মন্তব্য কথরছ তার জনয জান্নাত 
ওয়াক্তজব্ হথয় ল থছ। আর যার সম্পথকভ খারাপ মন্তব্য 
কথরছ তার জনয জাহান্নাম ওয়াক্তজব্ হথয় ল থছ। লতামরা 
জক্তমথনর বু্থক আল্লাহর সািী, লতামরা জক্তমথনর বু্থক 
আল্লাহর সািী, লতামরা জক্তমথনর বু্থক আল্লাহর সািী”।35 

                                                           
35 সহীহ মুসক্তলম, হাদীস নং ৯৪৯।  
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আনাস রাক্তদয়াল্লাহু আনহু লেথক ব্ক্তণভত, ক্ততক্তন ব্থলন, 
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইক্তহ ওয়াসাল্লাম ব্থলথছন, 

ْدَننْيَ »
َ
َْيترهر اأْل ْن جر ْبيَاٍت مر

َ
ْهلر أ

َ
ْربََعُة أ

َ
ْن ُمْسلرٍم َيُموُت فَيَْشَهُد ََلُ أ َما مر

نذُهْم اَل َيْعلَُموَن إرالذ َخْْيًا إرالذ قَ 
َ
لَْمُكْم أ ُ َجلذ وََعََل: قَْد قَبرلُْت عر اَل اَّللذ

، َوَغَفْرُت ََلُ َما اَل َتْعلَُمونَ  يهر  «فر
“লকাথনা মুসক্তলম মারা ল থল তার জনয তার িারজন 
ক্তনকিতম প্রক্ততথব্শী এ সািয লদয় লয, তারা তার ব্যাপাথর 
ভাথলা ছাড়া ক্তকছু জাথন না, আল্লাহ তা‘আলা ব্থলন, ‘তারা 
যা জাথন আক্তম তাথদর জানা জ্ঞানথক কবু্ল করলাম। 
লতামরা যা জাথনা লস ক্তহথসথব্ আক্তমও তাথক িমা কথর 
ক্তদলাম, আর লতামরা যা জাথনা না তাও আক্তম িমা কথর 
ক্তদলাম”।36 

                                                           
36 ইব্ন ক্তহব্বান, হাদীস নং ৩০৬০; মুসতাদরক হাক্তকম, হাদীস নং 
১৩৯৮। হাক্তকম রহ. হাদীসক্তিথক মুসক্তলথমর শথতভ সহীহ ব্থলথছন, 
তথব্ ইমাম মুসক্তলম হাদীসক্তিথক তাখক্তরজ কথরন ক্তন। আলব্ানী রহ. 
হাদীসক্তিথক সহীহ ব্থলথছন। শুয়াইব্ রহ. হাদীসক্তিথক ক্তব্ক্তভন্ন 
শাথহথদর ক্তভক্তত্তথত সহীহ ব্থলথছন।   
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৭- মাইথয়যতথক ল াসল লদওয়ার পদ্ধক্তত: 
ক- মৃতব্যক্তিথক ল াসল লদওয়া, কাফন পড়াথনা, জানাযার 
সালাত পড়া ও তাথক কব্রি করা ফরথয ক্তকফায়া।    
খ- ল াসল লদওয়ার লিথত্র সব্ভপ্রেম লসই ব্যক্তি হকদার, 
যার ব্যাপাথর মৃত ব্যক্তি অসীয়ত কথর ক্ত থয়থছ। তারপর 
তার ক্তপতা। তারপর অপরাপর ক্তনকিাত্মীয়। আর মক্তহলার 
ল াসথল প্রেম হকদার হথলা তার অসীয়তকৃত মক্তহলা। 
তারপর তার মা। তারপর তার লমথয়। তারপর অনযানয 
ক্তনকিাত্মীয় মক্তহলা ণ। 
 - স্বামী-স্ত্রী পরষ্পরথক ল াসল ক্তদথত পারথব্। আথয়শা 
রাক্তদয়াল্লাহু আনহা লেথক ব্ক্তণভত, ক্ততক্তন ব্থলন, 

ُد » جر
َ
نَا أ

َ
، فَوََجَدِّنر َوأ يعر َن اْلَقر ر َصَّلذ اهلُل َعلَيْهر وََسلذَم مر رََجَع رَُسوُل اَّللذ

َساُه، َفَقاَل: 
ْ
قُوُل: َوا َرأ

َ
نَا أ

َ
، َوأ ِسر

ْ
 »ُصَداًَع ِفر َرأ

َ
رَشُة َوا بَْل أ نَا يَا ََعئ

َساهُ 
ْ
، »ُثمذ قَاَل: « َرأ لْتُكر ، َفَغسذ ، َفُقْمُت َعلَيْكر تِّ َقبِْلر كر لَْو مر َما ََضذ

، وََدَفنْتُكر  ، وََصلذيُْت َعلَيْكر نْتُكر  «َوَكفذ
“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইক্তহ ওয়াসাল্লাম ব্াকী‘ ল ারিান 
লেথক ক্তফথর এথস আমাথক মাো ব্যোয় যন্ত্রণাকাতর 
অব্িায় লপথলন। তখন আক্তম ব্ললাম, লহ আমার মাো! 
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ক্ততক্তন ব্থলন: লহ ‘আথয়শা! আক্তমও মাো ব্যোয় ভু ক্তছ। লহ 
আমার মাো! অতঃপর ক্ততক্তন ব্থলন: তুক্তম যক্তদ আমার 
পূথব্ভ মারা লযথত, তাহথল লতামার লকাথনা িক্তত হথতা না। 
লকননা আক্তম লতামাথক ল াসল করাতাম, কাফন পরাতাম, 
লতামার জানাযার সালাত পড়তাম এব্ং লতামাথক দাফন 
করতাম”।37 
ঘ- মৃত ব্যক্তি নারী লহাক ব্া পুরুে তার ব্য়স যক্তদ সাত 
ব্ছথরর কম হয়, তথব্ লয লকাথনা পুরুে ব্া মক্তহলা তার 
ল াসল ক্তদথত পারথব্। আর ল াসথলর জনয পুরুথের 
লিথত্র পুরুে আর নারীর লিথত্র নারী যক্তদ না পাওয়া যায় 
তথব্ তার ল াসল ক্তদথব্ না। ব্রং তাথক তায়ামু্মম কক্তরথয় 
ক্তদথব্। এর পদ্ধক্তত হথলা, উপক্তিত ললাকথদর মথিয 
একজন তার হাত দু’ক্তি পাক মাক্তিথত মারথব্। তারপর তা 
দ্বারা মৃথতর মুখমণ্ডল ও উভয় হাত কব্জী পযভন্ত মাথসহ 

                                                           
37 ইব্ন মাজাহ, হাদীস নং ১৪৬৫, আলব্ানী রহ. হাদীসক্তিথক হাসান 
ব্থলথছন।   
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কথর ক্তদথব্। আর লকাথনা কাথফরথক ল াসল লদওয়া এব্ং 
দাফন করা মুসক্তলথমর ওপর হারাম। 
ঙ- ল াসল লদওয়ার সুন্নাত পদ্ধক্তত হথলা, প্রেথম তার 
লজ্জািান লেথক ক্তদথব্, তারপর তার সমস্ত কাপড় খুথল 
ক্তনথব্। অতঃপর তার মাোিা ব্সার মথতা কথর উপথরর 
ক্তদথক উিাথব্ এব্ং আথস্ত কথর লপথি িাপ ক্তদথব্, যাথত 
কথর লপথির ময়লা লব্ক্তরথয় যায়। 
ি- এরপর লব্ক্তশ কথর পাক্তন লেথল তা পক্তরস্কার কথর 
ক্তনথব্। তারপর হাথত কাপড় জক্তড়থয় ব্া হাত লমাজা পথর 
তা ক্তদথয় উভয় লজ্জািানথক (দৃক্তষ্ট্ না ক্তদথয়) লিৌত করথব্। 
তারপর ‘ক্তব্সক্তমল্লাহ’ ব্লথব্ এব্ং সালাথতর নযায় অযু 
করাথব্। তথব্ মুথখ ও নাথক পাক্তন প্রথব্শ করাথব্ না। 
ব্রং ক্তভজা কাপড় আেুথল জক্তড়থয় তা ক্তদথয় তার উভয় 
লিাাঁথির ক্তভতর অংশ ও দাাঁত পক্তরস্কার করথব্। একইভাথব্ 
নাথকর ক্তভতরও পক্তরস্কার করথব্। 
ছ- পাক্তনথত কুল পাতা ক্তমক্তশথয় তা ফুক্তিথয় ল াসল লদওয়া 
মুস্তাহাব্। ব্রই পাতা ক্তদথয় লফািাথনা পাক্তন দ্বারা মৃথতর 
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মাো ও দাাঁক্তড় লিৌত করথত হথব্। ইব্ন আব্বাস 
রাক্তদয়াল্লাহু আনহুমা লেথক ব্ক্তণভত, ক্ততক্তন ব্থলন, 

«، لَترهر ْو قَاَل:  -فََوقََصتُْه  بَيْنََما رَُجٌل َواقرٌف برَعَرفََة، إرْذ َوَقَع َعْن َراحر
َ
أ

ْوقََصتُْه 
َ
ُّ َصَّلذ اهلُل َعلَيْهر وََسلذَم:  -فَأ ْدٍر، »قَاَل اَلذِبر لُوهُ برَماٍء وَسر اْغسر

َسُه، فَإرنذُه ُيبَْعُث يَْوَم 
ْ
ُروا َرأ ، َواَل ُُتَنُِّطوهُ، َواَل ُُتَمِّ نُوُه ِفر ثَْوَبنْير َوَكفِّ

يَاَمةر ُملَبِّيًا  «القر
“এক ব্যক্তি আরাফাথত ওয়াকুফ অব্িায় হিাৎ তার উিনী 
লেথক পথড় যায়। এথত তার ঘাড় মিথক ল ল অেব্া 
ব্ণভনাকারী ব্থলথছন, তার ঘাড় মিক্তকথয় ক্তদল। (এথত লস 
মারা যায়)। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইক্তহ 
ওয়াসাল্লাম ব্লথলন, তাথক ব্রই পাতাসহ পাক্তন ক্তদথয় 
ল াসল করাও এব্ং দুই কাপথড় তাথক কাফন দাও। 
তাথক সু ক্তে লা াথব্ না এব্ং তার মাো োকথব্ না। 
লকননা ক্তকয়ামথতর ক্তদন লস তালক্তব্য়া পাি করথত করথত 
উক্তিত হথব্”।38 

                                                           
38 সহীহ বু্খারী, হাদীস নং ১২৬৫। 
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জ- প্রেথম শরীথরর ডান পাথশর সামথনর ক্তদক লিৌত 
করথব্। তারপর ক্তপছন ক্তদক তারপর ব্াম ক্তদক লিৌত 
করথব্। উথম্ম আক্ততয়যাহ রাক্তদয়াল্লাহু আনহা লেথক ব্ক্তণভত, 
ক্ততক্তন ব্থলন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইক্তহ ওয়াসাল্লাম 
তাাঁর কনযার ল াসথলর ব্যাপাথর ব্থলথছন, 

نَْها» عر الوُُضوءر مر نرَها، َوَمَواضر َن برَميَامر
ْ
 «ابَْدأ

“লতামরা তার ডান ক্তদক লেথক এব্ং অযুর িানসমূহ 
লেথক শুরু করথব্”।39 
এভাথব্ ক্ততনব্ার ল াসল ক্তদথব্। প্রক্ততব্ার হালকাভাথব্ লপথি 
হাত বু্লাথব্ এব্ং ময়লা ক্তকছু লব্র হথল পক্তরস্কার কথর 
ক্তনথব্। 
ঝ- ল াসথলর সময় সাব্ান ব্যব্হার করথত পাথর এব্ং 
প্রথয়াজন লমাতাথব্ক ক্ততনব্াথরর লব্ক্তশ সাত ব্া তথতাক্তিক 
ল াসল ক্তদথত পাথর। লশেব্ার কপুভর ক্তমক্তিত কথর ল াসল 
লদওয়া সুন্নাত। লকননা নব্ী সাল্লাল্লাহু আলাইক্তহ ওয়াসাল্লাম 

                                                           
39 সহীহ বু্খারী, হাদীস নং ১২৬৫।  
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তাাঁর কনযা যায়নাব্ রাক্তদয়াল্লাহু আনহার লশে ল াসথল 
কপুভর ক্তমক্তিত করথত ক্তনথদভশ ক্তদথয়ক্তছথলন। 
উথম্ম আক্ততয়যাহ রাক্তদয়াল্লাহু ‘আনহা লেথক ব্ক্তণভত, ক্ততক্তন 
ব্থলন, 

ُّ َصَّلذ » ِّ َصَّلذ اهلُل َعلَيْهر وََسلذَم، فََخَرَج اَلذِبر يَْت إرْحَدى َبنَاتر اَلذِبر تُُوفِّ
ْن َذلرَك، »اَل: اهلُل َعلَيْهر وََسلذَم َفقَ  ْكَِثَ مر

َ
ْو أ

َ
ْو ََخًْسا أ

َ
لْنََها ثَََلثًا، أ اْغسر

َرةر ََكفُوًرا  ْدٍر، َواْجَعلَْن ِفر اآلخر ْيُُتذ برَماٍء وَسر
َ
ْن ََكفُوٍر  -إرْن َرأ ْو َشيْئًا مر

َ
أ

نذِنر  - ، فَآذر لََْق إر « فَإرَذا فََرْغُُتذ
َ
ا فََرْغنَا آَذنذاُه، فَأ ْقوَُه، قَالَْت: فَلَمذ ََلْنَا حر

ْرَنَها إريذاهُ »َفَقاَل:  ْشعر
َ
َ  «أ يذَة رَِضر مِّ َعطر

ُ
يُّوَب، َعْن َحْفَصَة، َعْن أ

َ
َوَعْن أ

ُ َعنُْهَما، برنَْحورهر، ْو »َوقَالَْت: إرنذُه قَاَل:  اَّللذ
َ
ْو ََخًْسا أ

َ
لْنََها ثَََلثًا، أ اْغسر

 
َ
رَك، إرْن َرأ ْن َذل ْكَِثَ مر

َ
ْو أ

َ
يذَة « ْيُُتذ َسبًْعا، أ مُّ َعطر

ُ
قَالَْت َحْفَصُة: قَالَْت أ

َسَها ثَََلثََة قُُرونٍ 
ْ
ُ َعنَْها: وََجَعلْنَا َرأ َ اَّللذ  رَِضر

“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইক্তহ ওয়াসাল্লাথমর কনযা থণর 
মথিয একজন মারা ল থলন। নব্ী সাল্লাল্লাহু আলাইক্তহ 
ওয়াসাল্লাম লসখাথন ল থলন এব্ং ব্লথলন, লতামরা তাথক 
ক্ততনব্ার পাাঁিব্ার অেব্া যক্তদ লতামরা প্রথয়াজনীয় মথন 
কর, তথব্ তার িাইথত অক্তিকব্ার ব্রই পাতাসহ পাক্তন 
ক্তদথয় ল াসল দাও। লশেব্াথর কপুভর (অেব্া ক্ততক্তন ব্থলন) 
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‘ক্তকছু কপুভর’ ব্যব্হার করথব্। ল াসল লশে কথর আমাথক 
জানাথব্। উথম্ম আক্ততয়যাহ রাক্তদয়াল্লাহু ‘আনহা ব্থলন, 
আমরা লশে কথর তাাঁথক জানালাম। তখন ক্ততক্তন তাাঁর 
িাদর আমাথদর ক্তদথক এক্ত থয় ক্তদথয় ব্লথলন, এক্তি তার 
ক্তভতথরর কাপড় ক্তহথসথব্ পরাও। আইয়ূব্ রাক্তদয়াল্লাহু 
‘আনহু হাফসা রাক্তদয়াল্লাহু ‘আনহা সূথত্র উথম্ম আক্ততয়যাহ 
রাক্তদয়াল্লাহু ‘আনহা লেথক অনুরূপ ব্ণভনা কথরন এব্ং 
তাথত ক্ততক্তন (উথম্ম আক্ততয়যাহ) ব্থলথছন, ক্ততক্তন ব্থলথছন, 
তাথক ক্ততন, পাাঁি, সাত ব্া প্রথয়াজনথব্াথি তার িাইথত 
অক্তিকব্ার ল াসল দাও। হাফসা রাক্তদয়াল্লাহু ‘আনহা 
ব্থলন, উথম্ম আক্ততয়যাহ রাক্তদয়াল্লাহু ‘আনহা ব্থলন, আমরা 
তার মাোর িুলথক ক্ততনক্তি লব্ণী ব্াক্তনথয় ক্তদই”।40 
ঞ- মৃথতর লমাি ব্া নখ যক্তদ লব্ক্তশ ব্ড় োথক তথব্ তা 
লকথি লদওয়া মুস্তাহাব্। তথব্ ব্ ল ব্া নাভীর ক্তনথির িুল 
কািা যাথব্ না। মৃথতর িুল আাঁিড়াথনার দরকার লনই। 

                                                           
40 সহীহ বু্খারী, হাদীস নং ১২৫৮, ১২৫৯।  
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তথব্ নারীর লিথত্র তার িুলগুথলাথত ক্ততনক্তি লব্ণী লব্াঁথি 
তা ক্তপছথন ছক্তড়থয় ক্তদথব্। 
উথম্ম আক্ততয়যাহ রাক্তদয়াল্লাহু আনহা লেথক ব্ক্তণভত, ক্ততক্তন 
ব্থলন, 

ر َصَّلذ اهلُل عَ » َس برنْتر رَُسولر اَّللذ
ْ
نذُهنذ َجَعلَْن َرأ

َ
لَيْهر وََسلذَم، ثَََلثََة أ

 «قُُروٍن َنَقْضنَُه، ُثمذ َغَسلْنَُه، ُثمذ َجَعلْنَُه ثَََلثََة قُُرونٍ 
“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইক্তহ ওয়াসাল্লাথমর কনযার মাো 
ক্ততনক্তি লব্ণী কথর লদন। তারা তা খুথলথছন, এরপর তা 
িুথয় ক্ততনক্তি লব্ণী কথর লদন”।41 
ি- সাত ব্ার ল াসল লদওয়ার পরও যক্তদ লপি লেথক 
ময়লা (থপশাব্ ব্া পায়খানা) লব্র হথতই োথক তথব্ উি 
িান িুথয় লসখাথন তুলা ব্া কাপড় জক্তড়থয় ক্তদথব্। তারপর 
তাথক অযু করাথব্। কাফন পরাথনার পরও যক্তদ ময়লা 
লব্র হয়, তথব্ আর ল াসল না ক্তদথয় লসভাথব্ই লরথখ 
ক্তদথব্। লকননা তা অসুক্তব্িার ব্যাপার।  

                                                           
41 সহীহ বু্খারী, হাদীস নং ১২৬০।  
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ি- হজ ব্া ওমরায় ক্ত থয় ইহরাম অব্িায় যক্তদ লকউ মারা 
যায়, তথব্ তাথক কুল পাতা ক্তমক্তিত পাক্তন ক্তদথয় ল াসল 
ক্তদথব্। ক্তকন্তু লকাথনা সু ক্তে ব্যব্হার করথব্ না এব্ং পুরুে 
হথল কাফথনর সময় তার মাো োকথব্ না। আবু্দল্লাহ ইব্ন 
আব্বাস রাক্তদয়াল্লাহু আনহুমা লেথক ব্ক্তণভত, ক্ততক্তন ব্থলন, 

ْو قَاَل: بَيْنََما رَُجٌل َواقرٌف برَعَرفََة، » 
َ
، فََوقََصتُْه  أ لَترهر إرذْ َوَقَع َعْن َراحر

ْوقََصتُْه 
َ
ُّ َصَّلذ اهلُل َعلَيْهر وََسلذَم:  -فَأ ْدٍر، »قَاَل اَلذِبر لُوهُ برَماٍء وَسر اْغسر

َسُه، فَإرنذُه ُيبَْعُث يَْوَم 
ْ
ُروا َرأ ، َواَل ُُتَنُِّطوهُ، َواَل ُُتَمِّ نُوُه ِفر ثَْوَبنْير َوَكفِّ

يَاَمةر ُملَبِّيًا  «القر
“এক ব্যক্তি ‘আরাফাথত ওয়াকূফ অব্িায় হিাৎ তার 
ব্াহন লেথক পথড় যায়। এথত তার ঘাড় মিথক ল ল 
অেব্া ব্ণভনাকারী ব্থলথছন, তার ঘাড় মিক্তকথয় ক্তদল। 
(এথত লস মারা যায়)। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইক্তহ ওয়াসাল্লাম ব্লথলন, তাথক ব্রই পাতাসহ পাক্তন 
ক্তদথয় ল াসল করাও এব্ং দু’কাপথড় তাথক কাফন দাও। 

তাথক সু ক্তে লা াথব্ না এব্ং তার মাো োকথব্ না। 
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লকননা ক্তকয়ামথতর ক্তদন লস তালক্তব্য়া পাি করথত করথত 
উক্তিত হথব্”।42 
ড- আল্লাহর রাস্তায় শহীদ ব্যক্তিথক ল াসল ক্তদথব্ না এব্ং 
তাথক তার সাথে সংক্তিষ্ট্ কাপথড়ই দাফন করথব্। লকননা 
হাদীথস এথসথছ,  

اَلِب صَّل اهلل عليه وسلم " أمر بدفن شهداء أحد ِف أن »
  «دمائهم ولم يُغسلهم

“নব্ী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইক্তহ ওয়াসাল্লাম উহুথদর 
শহীদথদরথক তাথদর রিমাখা কাপড় ক্তনথয়ই দাফন 
করথত ক্তনথদভশনা লদন, ক্ততক্তন তাথদরথক ল াসল লদন 
ক্তন।”43 
ে-  ভভি  সন্তান যক্তদ িার মাস অক্ততক্রম হওয়ার পর 
পথড় যায়, তথব্ তার ল াসল ও জানাযার সালাত আদায় 
করথব্। আর তার ব্য়স যক্তদ িার মাথসর কম হয়, তথব্ 
তাথত প্রাণ না োকার কারথণ সািারণ একক্তি ল াশথতর 

                                                           
42 সহীহ বু্খারী, হাদীস নং ১২৬৫। 
43 সহীহ বু্খারী, হাদীস নং ১৩৪৬। 
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িুকরা  ণয হথব্। যা লকাথনা ল াসল ব্া জানাযা ছাড়াই লয 
লকাথনা িাথন মাক্তিথত ল থড় লদওয়া হথব্। লকননা নব্ী 
সাল্লাল্লাহু আলাইক্তহ ওয়াসাল্লাম ব্থলথছন,  

نَي يَْوًما، ُثمذ يَُكوُن ِفر » ْرَبعر
َ
هر أ مِّ

ُ
َحَدُكْم َُيَْمُع َخلُْقُه ِفر َبْطنر أ

َ
إرنذ أ

رَك، ُثمذ  ثَْل َذل رَك ُمْضَغًة مر رَك، ُثمذ يَُكوُن ِفر َذل ثَْل َذل رَك َعلََقًة مر َذل
ْربَعر ََكرمَ 

َ
وَح، َوُيْؤَمُر برأ ، يُرَْسُل الَْملَُك َفيَنُْفُخ فريهر الرُّ اٍت: برَكتْبر ررْزقرهر

َحَدُكْم 
َ
ي اَل إرََلَ َغْْيُهُ إرنذ أ ر يٌد، فََواَّلذ ْو َسعر

َ
ٌّ أ ، وََشِقر ، َوَعَملرهر َجلرهر

َ
َوأ

َراٌع،  ْهلر اْْلَنذةر َحَّتذ َما يَُكوُن بَيْنَُه َوَبيْنََها إرالذ ذر
َ
ََلَْعَمُل برَعَملر أ

تَاُب، َفيَْعَمُل  ، َفيَْدُخلَُها، َوإرنذ فَيَْسبرُق َعلَيْهر الْكر ْهلر اَلذارر
َ
 برَعَملر أ

، َحَّتذ َما يَُكوُن بَيْنَُه َوَبيْنََها إرالذ  ْهلر اَلذارر
َ
َحَدُكْم ََلَْعَمُل برَعَملر أ

َ
أ

، َفيَْدُخلَُها " ْهلر اْْلَنذةر
َ
تَاُب، َفيَْعَمُل برَعَملر أ َراٌع، فَيَْسبرُق َعلَيْهر الْكر  ذر

“লতামাথদর প্রথতযথকর শুক্র তার মাতৃ উদথর িক্তল্লশ ক্তদন 
জমাি োথক। এরপর অনুরূপ িক্তল্লশ ক্তদথন রিক্তপথণ্ড 
পক্তরণত হয়। এরপর অনুরূপ িক্তল্লশ ক্তদথন তা একক্তি 
ল াশত ক্তপথণ্ডর রূপ লনয়। এরপর আল্লাহ তা‘আলার 
তরফ লেথক একজন ক্তফক্তরশতা পািাথনা হয়। লস তাথত 
রূহ ফুথক লদয়। আর তাথক িারক্তি ক্তব্েয় ক্তলক্তপব্দ্ধ করার 
ক্তনথদভশ লদওয়া হয়। আর তা হথলা, তার ক্তরক্তযক, তার 
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মৃতুযিণ, তার কমভ এব্ং তার ব্দকার ও লনককার হওয়া। 
লসই সত্তার কসম ক্তযক্তন ব্যতীত লকাথনা ইলাহ লনই, ক্তনশ্চয় 
লতামাথদর মথিয লকউ লকউ জান্নাতব্াসীথদর মথতা আমল 
করথত োথক, অব্থশে তার মথিয ও জান্নাথতর মথিয মাত্র 
একহাত ব্যব্িান োথক। এরপর তাকদীথরর ক্তলখন তার 
ওপর জয়ী হথয় যায়। ফথল লস জাহান্নামীথদর কাজ-কমভ 
শুরু কথর। এরপর লস জাহান্নাথম ক্তনক্তিপ্ত হয়। আর 
লতামাথদর মথিয লকাথনা লকাথনা ব্যক্তি জাহান্নাথমর কাজ-
কমভ করথত োথক। অব্থশথে তার ও জাহান্নাথমর 
মাঝখাথন একহাত মাত্র ব্যব্িান োথক। এরপর ভা যক্তলক্তপ 
তার ওপর জয়ী হয়। ফথল লস জান্নাতীথদর নযায় আমল 
কথর। অব্থশথে জান্নাথত দাক্তখল হয়”।44 
সাঈদ ইব্ন মুসাইক্তয়যব্ রহ. মৃত  ভভপাত সম্পথকভ ব্থলন, 

ْشُهرٍ »
َ
ْرَبَعةر أ

َ
، وََذلرَك ألر َ َعلَيْهر وُح ُصِلِّ َخ فريهر الرُّ  «إرَذا نُفر

                                                           
44 সহীহ মুসক্তলম, হাদীস নং ২৬৪৩।  
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“িার মাস হথল তাথত রূহ ফুক লদওয়া হয় তখন জানাযা 
পড়া হথব্”। 45 
ন- মৃত ব্যক্তি আগুথন পুথড় তার অে-প্রতযে খণ্ড-ক্তব্খণ্ড 
হওয়ার কারথণ ব্া পাক্তন না পাওয়ার কারথণ যক্তদ তাথক 
ল াসল লদওয়া সম্ভব্ না হয়, তথব্ পূব্ভ ক্তনয়থম তাথক 
তায়ামু্মম কক্তরথয় ক্তদথব্। 
৮- কাফন পড়াথনা:  
ক- মৃত ব্যক্তিথক কাফন পরাথনা ওয়াক্তজব্। আর তা হথব্ 
তার পক্তরতযাি সম্পক্তত্ত লেথক। যাব্তীয় ঋণ, অসীয়ত 
এব্ং মীরাস ব্ন্টথনর আথ  কাফথনর খরি তার সম্পক্তত্ত 
লেথক গ্রহণ করথত হথব্। মৃথতর সম্পক্তত্ত লেথক যক্তদ 
কাফথনর খরি না হয় তথব্ তার ক্তপতা ব্া লছথল ব্া দাদার 
ওপর দাক্তয়ত্ব ব্তভাথব্। যক্তদ এমন কাউথক না পাওয়া যায় 
তথব্ ব্ায়তুল মাল লেথক প্রদান করথব্। তাও যক্তদ না 
পাওয়া যায় তথব্ লয লকাথনা মুসক্তলম প্রদান করথত পাথর। 
খাব্বাব্ ইব্ন আরাত রাক্তদয়াল্লাহু আনহু লেথক ব্ক্তণভত, 

                                                           
45 মুসান্নাফ ইব্ন আব্ী শাইব্া, হাদীস নং ১১৫৯৪।  
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ক্ততক্তন ব্থলন, 
َهاَجْرنَا َمَع رَُسولر اهللر َصَّلذ اهلُل َعلَيْهر وََسلذَم ِفر َسبريلر اهللر، نَبْتَِغر »

نذ  ْجُرنَا لََعَ اهللر، فَمر
َ
ْجررهر وَْجَه اهللر، فَوََجَب أ

َ
ْن أ ُكْل مر

ْ
ا َمْن َمََض لَْم يَأ

ٌء  ُحٍد، فَلَْم يُوَجْد ََلُ ََشْ
ُ
، قُترَل يَْوَم أ نُْهْم ُمْصَعُب ْبُن ُعَمْْيٍ َشيْئًا، مر

، َخرََجْت ررْجََلُه،  هر سر
ْ
َرٌة، فَُكنذا إرَذا وََضْعنَاَها لََعَ َرأ يهر إرالذ نَمر ُن فر يَُكفذ

ُسُه، َفَقاَل رَُسوُل اهللر َصَّلذ اهلُل َوإرَذا وََضْعنَاَها لََعَ 
ْ
، َخَرَج َرأ  ررْجلَيْهر

رَ »َعلَيْهر وََسلذَم:  َسُه، َواْجَعلُوا لََعَ ررْجلَيْهر اْْلرْذخر
ْ
ا يَِلر َرأ مذ ، «َضُعوَها مر

ُبَها ْينََعْت ََلُ َثَمَرتُُه، َفْهَو َيْهدر
َ
نذا َمْن أ  َومر

“আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইক্তহ ওয়াসাল্লাথমর সথে 
আল্লাহর রাস্তায় আল্লাহর সন্তুক্তষ্ট্ অজভথনর জনয ক্তহজরত 
করলাম। অতএব্, আল্লাহর কাথছ আমথদর পুরস্কার 
পাওয়ািা অক্তনব্াযভ হথয়থছ। আমাথদর মথিয লকউ লকউ 
এভাথব্ দুক্তনয়া লেথক িথল ল থলন লয তার পুরস্কাথরর 
লকাথনা ক্তকছুই ক্ততক্তন লভা  কথরন ক্তন। মুস‘আব্ ইব্ন 
‘উমাইর রাক্তদয়াল্লাহু আনহু তাথদর অনযতম। ক্ততক্তন উহুদ 
যুথদ্ধর সমথয় শাহাদাত ব্রণ কথরন। তাথক কাফন 
লদওয়ার মথতা একক্তি িাদর ছাড়া আর ক্তকছুই পাওয়া যায় 
ক্তন। আমরা যখন তা ক্তদথয় তার মাো োকলাম তার পা 
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লব্ক্তরথয় আসল। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইক্তহ 
ওয়াসাল্লাম ব্লথলন, “লতামরা িাদরিা এভাথব্ পরাও 
যাথত তা মাো জক্তড়থয় োথক আর তার পা ‘ইযক্তখর’ 
(একপ্রকার ঘাস) নামক ঘাস ক্তদথয় লেথক দাও। আর 
আমাথদর মথিয কাথরা কাথরা ফল লপথক ল থছ, যা তারা 
আহরণ কথরথছ”।46 
খ- পুরুেথক ক্ততনক্তি ললফাফা ব্া কাপথড় কাফন পরাথনা 
মুস্তাহাব্। লকননা নব্ী সাল্লাল্লাহু আলাইক্তহ ওয়াসাল্লামথক 
সুতী সাদা ক্ততনক্তি কাপথড়ই কাফন লদওয়া হথয়ক্তছল। 
কাফথনর কাপথড় সু ক্তে ক্তমক্তিত করা মুস্তাহাব্। প্রেথম 
সাতক্তি ক্তফতা ক্তব্ক্তছথয় ক্তদথব্। তারপর (ক্তফতাগুথলার উপর) 
কাপড় ক্ততনক্তি একক্তির উপর অনযক্তি ক্তব্ছাথব্। আথয়শা 
রাক্তদয়াল্লাহু ‘আনহা লেথক ব্ক্তণভত, ক্ততক্তন ব্থলন, 

َن رَُسوُل اهللر َصَّلذ اهلُل َعلَ » ثَْواٍب بريٍض ُكفِّ
َ
يْهر وََسلذَم ِفر ثَََلثَةر أ

ا اِْلُلذُة،  مذ
َ
َماَمٌة، أ يٌص، َواَل عر يَها قَمر ْن ُكرُْسٍف، لَيَْس فر ذٍة، مر َسُحوَلر

َكتر  يَها، َفُْتر َن فر َُكفذ َيْت ََلُ َلر نذَها اْشُْتر
َ
يَها، أ فَإرنذَما ُشبَِّه لََعَ اَلذاسر فر

                                                           
46 সহীহ মুসক্তলম, হাদীস নং ৯৪০।  
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َن ِفر  ذةٍ اِْلُلذُة، َوُكفِّ ثَْواٍب بريٍض َسُحوَلر
َ
َخَذَها َعبُْد اهللر ْبُن «  ثَََلثَةر أ

َ
فَأ

، ُثمذ قَاَل: لَْو  يَها َنْفِسر َن فر َكفِّ
ُ
ْحبرَسنذَها َحَّتذ أ

َ
ِبر بَْكٍر، َفَقاَل: أَل

َ
أ

َق برثََمنر  نَُه فريَها، َفبَاَعَها َوتََصدذ َبريِّهر لََكفذ يََها اهلُل َعزذ وََجلذ َلر  «َهارَضر
“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইক্তহ ওয়াসাল্লামথক (ক্তসক্তরয়ার) 
সাহুল ন রীর সাদা ক্ততন কাপড় দ্বারা কাফন লদওয়া হয়। 
তন্মথিয জামা ও পা ক্তড় ক্তছল না। (তাাঁর ক্তনকি সংরক্তিত) 
‘লজাড়া কাপড়’ সম্পথকভ মানুথের মথিয ক্তদ্বিাদ্বন্দ্ব ক্তছল লয, 
তা কাফথনর উথেথশয খক্তরদ করা হথয়ক্তছল ক্তকনা? তাই তা 
লরথখ লদওয়া হল এব্ং সাহুল ন রীর সাদা ক্ততন কাপথরই 
কাফন লদওয়া হথলা। এক্তদথক আবু্দল্লাহ ইব্ন আবূ্ ব্কর 
রাক্তদয়াল্লাহু আনহু লজাড়ািা ক্তনথয় ব্লথলন, আক্তম অব্শযই 
তা সংরিণ করব্ এব্ং আক্তম ক্তনথজথক এর দ্বারা কাফন 
ক্তদব্। ক্ততক্তন পুনরায় ব্লথলন আল্লাহ তা‘আলা যক্তদ এিা 
তাাঁর নব্ীর জনয পছন্দ করথতন, তথব্ ক্ততক্তন অব্শযই তা 
ক্তদথয় কাফথনর ব্যব্িা করথতন।  অতঃপর ক্ততক্তন তা ক্তব্ক্তক্র 
কথরন ও তার মূলয ক্ততক্তন সদকা কথর ক্তদথলন।47 
                                                           
47 সহীহ মুসক্তলম, হাদীস নং ৯৪১।  
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 - মক্তহলাথক পাাঁিক্তি কাপথড় কাফন ক্তদথব্। লুক্তে যা ক্তনথির 
ক্তদথক োকথব্, লখমার ব্া ওড়না যা ক্তদথয় মাো োাঁকথব্, 
কামীছ (জামা) এব্ং দু’ক্তি ব্ড় ললফাফা ব্া কাপড়। 
(অব্শয ক্ততন কাপথড়ও তাথক কাফন লদওয়া জাথয়য)। 
৯- জানাযা সালাত আদায় পদ্ধক্তত:  
ঘ- জানাযা সালাত আদায় করা ফরথয লকফায়া। সুন্নাত 
হথলা, ইমাম পুরুথের মাো ব্রাব্র দাাঁড়াথব্। আর মক্তহলার 
মিযব্তভী িান ব্রাব্র দাাঁড়াথব্। সামুরা ইব্ন জুনদুব্ 
রাক্তদয়াল্লাহু আনহু লেথক ব্ক্তণভত, ক্ততক্তন ব্থলন, 

مِّ َكْعٍب، »
ُ
ِّ َصَّلذ اهلُل َعلَيْهر وََسلذَم، وََصَّلذ لََعَ أ َصلذيُْت َخلَْف اَلذِبر

َ ُنَفَساُء،  ََلةر »َماتَْت َوِهر َفَقاَم رَُسوُل اهللر َصَّلذ اهلُل َعلَيْهر وََسلذَم لرلصذ
 «َعلَيَْها وََسَطَها

“আক্তম নব্ী সাল্লাল্লাহু আলাইক্তহ ওয়াসাল্লাথমর ক্তপছথন 
 জানাযার সালাত পড়লাম। ক্ততক্তন উমু্ম কা‘আথব্র জানাযা 
পড়ক্তছথলন। ক্ততক্তন ক্তনফাস অব্িায় মারা ক্ত থয়ক্তছথলন। 
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রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইক্তহ ওয়াসাল্লাম তার জানাযা পড়ার 
সমথয় তার লাথশর মাঝ ব্রাব্র দাাঁক্তড়থয়ক্তছথলন”।48 
ঙ- িার তাকব্ীথরর সাথে জানাযা আদায় করথত হয়। 
আবূ্ হুরায়ারা রাক্তদয়াল্লাহু আনহু লেথক ব্ক্তণভত, 

َ ِفر اَْلَْومر » رلنذاسر اَلذَجاَشر نذ رَُسوَل اهللر َصَّلذ اهلُل َعلَيْهر وََسلذَم َنََع ل
َ
أ

ْرَبَع تَْكبرَْياٍت 
َ
َ أ ، َوَكْبذ ْم إرََل الُْمَصَّلذ ، فََخَرَج برهر ي َماَت فريهر ر  «اَّلذ

“লযক্তদন নাজ্জাশীর ব্াদশাহ মারা ল থলন, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইক্তহ ওয়াসাল্লাম ললাকথদর তার মৃতুয 
সংব্াদ শুনাথলন। অতঃপর তাথদরথক ক্তনথয় সালাথতর 
িাথন ক্ত থয় িারক্তি তাকব্ীর উচ্চারণ করথলন (জানাযা 
পড়থলন)”।49 
نذُه قَاَل: َنََع ََلَا رَُسوُل اهللر َصَّلذ اهلُل َعلَيْهر وََسلذَم 

َ
ِبر ُهَريَْرَة، أ

َ
َعْن أ

َ َصاحر  ، َفَقاَل: اَلذَجاَشر ري َماَت فريهر ، ِفر اَْلَْومر اَّلذ َب اِْلَبََشةر
يُكمْ » خر

َ
ُروا ألر ، « اْستَْغفر يُد ْبُن الُْمَسيِّبر ثَِنر َسعر َهاٍب: وََحدذ قَاَل اْبُن شر

                                                           
48 সহীহ মুসক্তলম, হাদীস নং ৯৬৪।  
49 সহীহ মুসক্তলম, হাদীস নং ৯৫১।  
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ثَُه،  بَا ُهَرْيَرةَ َحدذ
َ
نذ أ

َ
ْم »أ نذ رَُسوَل اهللر َصَّلذ اهلُل َعلَيْهر وََسلذَم َصفذ برهر

َ
أ

ْرَبَع تَْكبرَْياٍت برالْمُ 
َ
َ َعلَيْهر أ ، فََصَّلذ فََكْبذ  «َصَّلذ

“আবূ্ হুরায়রা রাক্তদয়াল্লাহু ‘আনহু লেথক ব্ক্তণভত, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইক্তহ ওয়াসাল্লাম হাব্শার ব্াদশাহ নাজ্জাশীর 
মৃতুযর খব্র জানাথলন, লযক্তদন ক্ততক্তন মারা ল থলন, তারপর 
ব্লথলন, ‘লতামরা লতামাথদর ভাইথয়র জনয ইথস্ত ফার ব্া 
িমা প্রােভনা কর’। ইব্ন ক্তশহাব্ ব্থলন, সা‘ঈদ ইব্নুল 
মুসাইথয়যব্ আমাথক হাদীস ব্ণভনা কথরথছন, আবূ্ হুরায়রা 
রাক্তদয়াল্লাহু ‘আনহু তার কাথছ হাদীস ব্ণভনা কথরথছন লয, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইক্তহ ওয়াসাল্লাম সাহাব্ী ণথক 
ক্তনথয় মুসাল্লা ব্া জানাযা ও ঈথদর সালাত আদাথয়র িাথন 
কাতার কথর দাাঁক্তড়থয় সালাত আদায় করথলন এব্ং তার 
ওপর িার তাকব্ীর ক্তদথয় সালাত লশে করথলন।50” 
ি- প্রেম তাকব্ীর ক্তদথয় আঊযুক্তব্ল্লাহ্… ক্তব্সক্তমল্লাহ্… পাি 
কথর সূরা আল-ফাক্ততহা তারপর লছাি লকাথনা সূরা পাি 
করথব্। ক্তদ্বতীয় তাকব্ীর ক্তদথয় দুরূথদ ইব্রাহীম (যা 

                                                           
50 সহীহ মুসক্তলম, হাদীস নং ৯৫১।  
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সালাথত পাি করথত হয়) পাি করথব্। এরপর তৃতীয় 
তাকব্ীর ক্তদথয় জানাযার জনয ব্ক্তণভত লয লকাথনা লদা‘আ 
পাি করথব্। ক্তনথনাি লদা‘আক্তি পাি করা লযথত পাথর: 

ْنثَانَا، »
ُ
نَا َوأ نَا، وََذَكرر نَا، َوَكبرْير ْير َيِّنَا، َوَميِّترنَا، وََصغر ْر ِلر اللذُهمذ اْغفر

 
َ
نَا وَََغئربرنَا، اللذُهمذ َمْن أ در ، َوَمْن وََشاهر يَمانر ْحيرهر لََعَ اْْلر

َ
نذا فَأ ْحيَيْتَُه مر

لذنَا  ْجَرُه، َواَل تُضر
َ
ْمنَا أ ، اللذُهمذ اَل َُتْرر نذا َفتََوفذُه لََعَ اْْلرْسََلمر يْتَُه مر تََوفذ

 «َبْعَدهُ 
“ইয়া আল্লাহ! আপক্তন আমাথদর জীক্তব্ত ও মৃতথদর িমা 
করুন। আমাথদর লছাি ও ব্ড়, পুরুে ও স্ত্রী, উপক্তিত ও 
অনুপক্তিত সকলথক িমা করুন। ইয়া আল্লাহ! আপক্তন 
আমাথদর মাথঝ যাথক জীক্তব্ত রাথখন, তাথক ঈমাথনর 
ওপর জীক্তব্ত রাখুন এব্ং যাথক মৃতুয লদন, তাথক 
ইসলাথমর ওপর মৃতুয দান করুন। ইয়া আল্লাহ! আপক্তন 
আমাথদর ক্তব্ক্তনময় হথত মাহরূম করথব্ন না এব্ং এরপর 
আর আমাথদর গুমরাহ করথব্ন না”।51 

                                                           
51 আবূ্ দাউদ, হাদীস নং ৩২০১, আলব্ানী রহ. হাদীসক্তিথক সহীহ 
ব্থলথছন। ইব্ন মাজাহ, হাদীস নং ১৪৯৮।  
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অেব্া এ লদা‘আক্তিও পড়া লযথত পাথর: 
ْع » ْم نُُزََلُ، َووَسِّ ْكرر

َ
ْر ََلُ َوارَْْحُْه وَََعفرهر َواْعُف َعنُْه، َوأ ، اْغفر اللُهمذ

يَْت  َن اخْلََطايَا َكَما نَقذ هر مر ، َوَنقِّ لُْه برالَْماءر َواثلذلْجر َوالَْْبَدر ُمْدَخلَُه، َواْغسر
َن ا ْبيََض مر

َ
ْهًَل َخْْيًا اثلذوَْب اأْل

َ
ْن َداررهر، َوأ َْلُ َداًرا َخْْيًا مر بْدر

َ
، َوأ نَسر َلذ

ْن َعَذابر  ْذُه مر عر
َ
لُْه اْْلَنذَة َوأ ْدخر

َ
، َوأ هر ْن َزوْجر ْهلرهر َوَزوًْجا َخْْيًا مر

َ
ْن أ مر

ْن َعَذابر اَلذارر  -الَْقْْبر  ْو مر
َ
 « -أ

“লহ আল্লাহ! তাথক মাফ কথর দাও ও তার প্রক্তত দয়া কর। 
তাথক ক্তনরাপদ রাখ ও তার ত্রুক্তি মাজভনা কর। তাথক উত্তম 
সামগ্রী দান কর ও তার প্রথব্শিলথক প্রশস্ত কথর দাও। 
তাথক পাক্তন, ব্রফ ও বৃ্ক্তষ্ট্ দ্বারা িুথয় মুথছ দাও এব্ং গুনাহ 
লেথক এরূপ পক্তরষ্কার পক্তরচ্ছন্ন কথর দাও লযরূপ সাদা 
কাপর ময়লা লেথক পক্তরষ্কার হথয় যায়। তাথক তার ঘরথক 
উত্তম ঘথর পক্তরণত কথর দাও, তার পক্তরব্ার লেথক উত্তম 
পক্তরব্ার দান কর, তার স্ত্রীর তুলনায় উত্তম স্ত্রী দান কর। 
তাথক জান্নাথত প্রথব্শ করাও এব্ং কব্র ও জাহান্নাথমর 
‘আযাব্ লেথক রিা কর”।52 
                                                           
52 সহীহ মুসক্তলম, হাদীস নং ৯৬৩।  
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অেব্া এ লদা‘আও পড়া যায়: 
هر فر » ترَك، فَقر مذ قَاَل َعبُْد  -تْنََة الَْقْْبر اللذُهمذ إرنذ فََُلَن ْبَن فََُلٍن ِفر ذر

ْن فرتْنَةر الَْقْْبر  هر مر َواررَك، فَقر ترَك وََحبْلر جر مذ ْن ذر : مر وََعَذابر  -الرذْْحَنر
نَْت 

َ
ْر ََلُ َوارَْْحُْه إرنذَك أ ، اللذُهمذ فَاْغفر ْهُل الَْوفَاءر َواِْلَْمدر

َ
نَْت أ

َ
، َوأ اَلذارر

يُم   «الَْغُفوُر الرذحر

“ইয়া আল্লাহ! ক্তনশ্চয় অমুথকর পুত্র অমুক আপনার 
ক্তযম্মায়। আপক্তন তাথক কব্থরর ‘আযাব্ লেথক রিা 
করুন”। ব্ণভনাকারী আব্দুর রহমান এরূপ লদা‘আর কো 
ব্থলথছন, “এ ব্যক্তি আপনার ক্তযম্মায় এব্ং আপনার 
প্রক্ততথব্শী। আপক্তন এথক কব্থরর আযাথব্র ক্তফতনা ও 
জাহান্নাথমর আগুন লেথক রিা করুন। আপক্তন ওয়াদা 
পূরণকারী এব্ং প্রশংসার প্রতীক। ইয়া আল্লাহ! আপক্তন 
এথক িমা করুন এব্ং তার ওপর রহম করুন। আপক্তন 
মহািমাশীল, লমথহরব্ান”।53  

                                                           
53 আবু্ দাঊদ, হাদীস নং ৩২০২। আলব্ানী রহ. হাদীসক্তিথক সহীহ 
ব্থলথছন।   
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ছ- এরপর িতুেভ তাকব্ীর ক্তদথয় সামানয একিু িুপ লেথক 
ডান ক্তদথক সালাম ক্তফরাথব্। ব্াম ক্তদথকও সালাম লফরাথত 
পাথর। কাথরা যক্তদ জানাযার ক্তকছু অংশ ছুথি যায়, তথব্ 
লস ইমাথমর অনুসরণ করথব্। আর ইমাথমর সালাম 
ক্তফরাথনার পর লাশ উিাথনার আথ  যক্তদ সম্ভব্ হয় তথব্ 
ব্াকী তাকব্ীর কাযা আদায় কথর ক্তনথব্। সম্ভব্ না হথল 
ইমাথমর সাথেই সালাম ক্তফক্তরথয় ক্তদথব্। 
১০- মাইথয়যতথক ব্হন করা ও দাফথনর হুকুম:  
মাইথয়যতথক ব্হন ও তার দাফন-কাফন সম্পন্ন করা 
ফরথয ক্তকফায়া। এমনক্তক লস কাক্তফর হথলও।54 এ 
ব্যাপাথর আল্লাহর ব্াণী হথলা,  

َماتَُهۥُُّثمُّّ﴿
َ
ۡقَِبَهُۥُّأ

َ
 [  ٢١:  عبس] ﴾٢١ُّفَأ

“তারপর ক্ততক্তন তাথক মৃতুয লদন এব্ং তাথক কব্রি 
কথরন”। [সূরা আব্াসা, আয়াত: ২১] 
ইব্ন আব্বাস রাক্তদয়াল্লাহু আনহুমা ব্থলথছন,   

 «معناُه: أكرَمُه بدفنرهر »
                                                           
54 আহকামুল জানাইয, নাক্তসরুেীন আলব্ানী, পৃ. ১৩২।   
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“এ আয়াথতর অেভ হথলা, অতঃপর ক্ততক্তন তাথক দাফথনর 
মািযথম কব্রি কথর সম্মাক্তনত কথরথছন”।55  
তাছাড়া মৃতুযব্যক্তিথক লফথল রাখা ও তার দাফন না করা 
মাইথয়যতথক অসম্মান করা। তথব্ মাইথয়যতথক ব্হন ও 
তার দাফন যক্তদ মৃতুয ব্যক্তির কাক্তফর ওয়াক্তরস কথরন তথব্ 
তা সব্ার পি লেথক আদায় হথয় যাথব্। লকননা 
মাইথয়যথতর এসব্ কাথজর জনয ইসলাম শতভ নয়।   
১১- দাফন কাথজ মজুরী গ্রহথণর হুকুম:  
মাইথয়যতথক ব্হন, দাফন, ল াসল ও কাফন কাথজ মজুরী 
গ্রহণ করা মাকরূহ। লকননা এসব্ কাজ হথলা মুক্তমথনর 
জনয ইব্াদত। আর ইব্াদথতর ক্তব্ক্তনমথয় মজুরী গ্রহণ 
করথল সাওয়াব্ পাওয়া যাথব্ না।  
১২- জানাযা ব্হথনর ক্তনয়ম:  

                                                           
55 তাফসীথর উসাইমীন, ৩০তম পারার তাফসীর, মুহাম্মদ ইব্ন 
সাক্তলহ ইব্ন মুহাম্মাদ উসাইমীন, দারুস-সারাইয়া ক্তলন-নাশক্তর 
ওয়াত-তাওক্তয‘, ক্তরয়াদ, পৃ. ৬৬।  
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ক- লহথি িলা ললাকজন জানাযার সামথন িলা সুন্নাত। 
তথব্ জানাযার ক্তপছথন িলা মাকরূহ নয়। লকননা হাদীথস 
এথসথছ, সাক্তলম রহ. তার ক্তপতা লেথক ব্ণভনা কথরথছন, 
ক্ততক্তন ব্থলন, 

َماَم »
َ
بَا بَْكٍر َوُعَمَر َيْمُشوَن أ

َ
ذ َصَّلذ اهلُل َعلَيْهر وََسلذَم َوأ يُْت اَلذِبر

َ
َرأ

 «ةر اْْلَنَازَ 
“আক্তম নব্ী সাল্লাল্লাহু আলাইক্তহ ওয়াসাল্লাম, আবূ্ ব্কর 
এব্ং উমার রাক্তদয়াল্লাহু আনহুমাথক জানাযার আথ  আথ  
লযথত লদথখক্তছ”।56 
ইমাম যুহুরী রহ. ব্থলন, সাক্তলম রহ. তাথক ব্ণভনা 
কথরথছন লয, 

َماَم اْلَنَاَزةر »
َ
بَاُه ََكَن َيْمِشر أ

َ
نذ أ

َ
 .«أ

“তার ক্তপতা (আবু্দল্লাহ ইব্ন উমার রাক্তদয়াল্লাহু আনহু) 
জানাযার সামথন িলথতন”।57 

                                                           
56 আবূ্ দাঊদ, হাদীস নং ৩১৭৯, আলব্ানী রহ. হাদীসক্তিথক সহীহ 
ব্থলথছন।  

57 ক্ততরক্তমযী, হাদীস নং ১০০৯।  
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আর আথরাহীর জনয সুন্নাত হথলা জানাযার ক্তপছথন িলা। 
মু ীরা ইব্ন শু‘ব্া রাক্তদয়াল্লাহু আনহু লেথক ব্ক্তণভত, ক্ততক্তন 
ব্থলন, আমার িারণা, ক্তযয়াথদর ললাথকরা এরূপ ব্ণভনা 
কথরথছন লয, নব্ী সাল্লাল্লাহু আলাইক্তহ ওয়াসাল্লাম 
ব্থলথছন, 

ُْي » اكرُب يَسر َماَمَها، الرذ
َ
َخلَْف اْْلَنَاَزةر، َوالَْماَشر َيْمِشر َخلَْفَها، َوأ

، َويُْدََع  ْقُط يَُصَّلذ َعلَيْهر نَْها، َوالسِّ يبًا مر ينرَها، َوَعْن يََساررَها قَرر َوَعْن يَمر
َرةر َوالرذْْحَةر  يْهر برالَْمْغفر َ رَواَلر  «ل

“আথরাহীর উক্তিৎ জানাযার পশ্চাথত পশ্চাথত  মন করা। 
আর পদব্রথজ  মনকারী জানাযার আথ , ক্তপথছ, ডাথন ও 
ব্াথম লযথত পাথর এব্ং সাথে সাথেও িলথত পাথর। 
 ভভপাত হওয়ার ফথল লয ক্তশশু ভূক্তমষ্ঠ হয়, তার জানাযার 
সালাত পড়থত হথব্ এব্ং তার মাতা-ক্তপতার জনয 
মা ক্তফরাত ও রহমথতর লদা‘আ করা হথব্”।58 

                                                           
58 আবূ্ দাঊদ, হাদীস নং ৩১৮০, আলব্ানী রহ. হাদীসক্তিথক সহীহ 
ব্থলথছন। 
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তথব্ আথরাহী ব্যক্তি জানাযার সামথন িলা মাকরূহ। 
লকননা সাওব্ান রাক্তদয়াল্লাহু আনহুর হাদীথস এথসথছ, 
সাওব্ান রাক্তদয়াল্লাহু আনহু লেথক ব্ক্তণভত লয, ক্ততক্তন ব্থলন, 
আমরা নব্ী সাল্লাল্লাহু আলাইক্তহ ওয়াসাল্লাথমর সথে একক্তি 
জানাযায় লব্র হলাম। তখন ক্ততক্তন ক্তকছু ললাকথক আথরাহী 
অব্িায় িলথত লদথখ ব্লথলন, 

ر » اَل تَْستَْحيُوَن إرنذ َمََلئرَكَة اَّللذ
َ
ْنتُْم لََعَ ُظُهورر أ

َ
ْم َوأ هر قَْدامر

َ
 لََعَ أ

َوابِّ   «اَلذ

“লতামাথদর ক্তক লজ্জা কথর না, আল্লাহ ক্তফক্তরশতারা লতা 
পাথয় লহথি িলথছন  আর লতামরা িলছ পশুর ক্তপথি 
সাওয়ার হথয়”।59 

                                                           
59 ক্ততরক্তমযী, হাদীস নং ১০১২। ইমাম ক্ততরক্তমযী রহ. ব্থলথছন, এ 
পক্তরথচ্ছথদ মু ীরা ইব্ন শু‘ব্া ও জাক্তব্র ইব্ন সামুরা রাক্তদয়াল্লাহু 
আনহুমার লেথক হাদীস ব্ক্তণভত আথছ। সাওব্ান রাক্তদয়াল্লাহু আনহুর 
ব্ক্তণভত হাদীসক্তি মাওকুফ সূথত্রও ব্ক্তণভত হথয়থছ। মুহাম্মাদ রহ. 
ব্থলথছন, এ ব্ণভনাক্তি মাওকুফ হওয়ািাই লব্ক্তশ সহীহ। আলব্ানী 
রহ. হাদীসক্তিথক দ‘য়ীফ ব্থলথছন। ইব্ন মাজাহ, হাদীস নং ১৪৮০।   
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সালাথতর মথিয লযমন ইমাথমর ক্তনকিব্তভী োকা উত্তম 
লতমক্তন জানাযার সময়ও মাইথয়যথতর ক্তনকিব্তভী োকা 
উত্তম। আবু্দল্লাহ ইব্ন মাসউদ রাক্তদয়াল্লাহু আনহু লেথক 
ব্ক্তণভত, ক্ততক্তন ব্থলন, 

، ُثمذ » نذةر َن السُّ يرر َُكَِّها؛ فَإرنذُه مر ر ََوانربر الَّسذ ْل ِبر نَاَزًة فَلْيَْحمر َمنر اتذبََع جر
ْع، َوإرْن َشاَء فَلْيََدعْ   «إرْن َشاَء فَلْيَتََطوذ

“লয ব্যক্তি লাশ ব্হন কথর, লস লযন খাথির িারক্তদক িারণ 
কথর। কারণ, এিা সুন্নাথতর অন্তভুভি। অতঃপর লস 
িাইথল আথরা িরথত পাথর, আর িাইথল তযা ও করথত 
পাথর”।60 
খ- জানাযার সম্মাথন দাাঁড়াথনা মাকরূহ। মাসউদ ইব্ন 
হাকাম আনসারী রহ .আলী ইব্ন আবূ্ তাক্তলব্ রাক্তদয়াল্লাহু 
আনহুথক জানাযার ব্যাপাথর ব্লথত শুথনথছন, 

                                                           
60 ইব্ন মাজাহ, হাদীস ননহ ১৪৭৮। আলব্ানী রহ. হাদীসক্তিথক 
দ‘য়ীফ ব্থলথছন।  
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َث « ُسوَل اهللر َصَّلذ اهلُل َعلَيْهر وََسلذَم قَاَم، ُثمذ َقَعدَ إرنذ رَ » َوإرنذَما َحدذ
َعتر  ى َواقرَد ْبَن َعْمٍرو قَاَم، َحَّتذ وُضر

َ
نذ نَافرَع ْبَن ُجبَْْيٍ َرأ

َ
برَذلرَك ألر
 «اْْلَنَاَزةُ 

“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইক্তহ ওয়াসাল্লাম প্রেম ক্তদথক 
দাাঁড়াথতন ও পথরর ক্তদথক ব্থস োকথতন”। নাথফ‘ ইব্ন 
জুব্াথয়র কোিা এ জনয ব্ণভনা কথরথছন লয, ক্ততক্তন 
ওয়াক্তকদ ইব্ন ‘আমর রাক্তদয়াল্লাহু আনহুথক লদখথলন লয, 
ক্ততক্তন লাশ ক্তনথি রাখার অথপিায় দাাঁক্তড়থয় আথছন”।61 
 - জানাযার সময় উচ্চস্বথর আওয়াজ করা, ক্তিৎকার করা, 
এমনক্তক উচ্চস্বথর ক্তযক্তকর ও কুরআন ক্ততলাওয়াত করাও 
মাকরূহ। আবূ্ হুরায়রা রাক্তদয়াল্লাহু আনহু লেথক ব্ক্তণভত, 
ক্ততক্তন ব্থলন, নব্ী সাল্লাল্লাহু আলাইক্তহ ওয়াসাল্লাম ব্থলথছন, 

َواَل ُيْمََش َبنْيَ »َزاَد َهاُروُن: « اَل تُتْبَُع اْْلَنَاَزةُ برَصوٍْت، َواَل نَارٍ »
 «يََدْيَها

                                                           
61 সহীহ মুসক্তলম, হাদীস নং ৯৬২।  
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“জানাযার লপছথন ক্তিৎকার করথত করথত এব্ং আগুন 
ক্তনথয় যাথব্ না”। ব্ণভনাকারী হারুন অক্ততক্তরি ব্ণভনা 
কথরথছন ‘জানাযার আথ  আথ ও  মন করথব্ না”।62 
কাথয়স ইব্ন আব্বাদ রহ. ব্থলন, 

ْصَحاُب رَُسولر اهللر َصَّلذ اهلُل َعلَيْهر وََسلذَم يَْكَرُهوَن َرْفَع »
َ
ََكَن أ

نَْد اْْلَنَائرزر  وْتر عر  «الصذ
“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইক্তহ ওয়াসাল্লাথমর সাহাব্ী ণ 
জানাযার সময় উচ্চ আওয়াজ করথত অপছন্দ 
করথতন”।63 
১৩- মাইথয়যত দাফথনর ক্তনয়মাব্ক্তল: 
ক- কব্র  ভীর ও প্রশস্ত হওয়া সুন্নাত। লকননা রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইক্তহ ওয়াসাল্লাম উহুথদর যুথদ্ধর 
সাহাব্ী ণথক ব্থলক্তছথলন,  

                                                           
62 আবূ্ দাঊদ, হাদীস নং ৩১৭১। আলব্ানী রহ. হাদীসক্তিথক দ‘য়ীফ 
ব্থলথছন।  

63 ব্ায়হাকী, হাদীস নং ৭১৮২, (৪/১২৪)।  
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نُوا، َواْدفر » ْحسر
َ
ُعوا، َوأ وْسر

َ
ُروا، َوأ ٍد، اْحفر ثْننَْير َواثلذََلثََة ِفر َقْْبٍ َواحر نُوا االر

ْكَِثَُهْم قُْرآنًا
َ
ُموا أ  «َوقَدِّ

“ব্ড় এব্ং প্রশস্ত কথর কব্র খনন কর এব্ং 
লসৌজনযমূলক আিরণ কর আর এক এক কব্থর 
দুই/ক্ততনজন কথর দাফন কর। কুরআন সম্পথকভ লয 
অক্তিক জ্ঞাত তাথক অগ্রব্তভী করথব্”।64

  
এখাথন ( ُاِّلوسعة) ব্লথত বদঘভ ও প্রি প্রশস্তথক বু্ঝাথনা 
হথয়থছ। আর দ্বারা ( العمُق)  ভীরতাথক বু্ঝাথনা হথয়থছ।  
তথব্ এর লকাথনা ক্তনক্তদভষ্ট্ সীমা লনই। লকননা হাদীথসর 
অক্তনক্তদভষ্ট্ভাথব্ এভাথব্ই এথসথছ। ইমাম আহমদ ইব্ন 
হািল রহ. ব্থলথছন, পুরুে ও নারী উভথয়র কব্র বু্ক 
ব্রাব্র  ভীর করা হথব্। হাসান ও ইব্ন ক্তসরীন রহ. 
কব্র বু্ক ব্রাব্র  ভীর করা পছন্দ করথতন।   

                                                           
64 ক্ততরক্তমযী, হাদীস নং ১৭১৩, ক্ততক্তন হাদীসক্তিথক হাসান সহীহ 
ব্থলথছন। আলব্ানী রহ. হাদীসক্তিথক সহীহ ব্থলথছন। আবু্ দাউদ, 
হাদীস নং ৩২১৫, ইব্ন মাজাহ, হাদীস নং ১৫৬০।  
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ক্তহংস্রজন্তুর আক্রমণ ও দু ভে দুর হয় এতিুকু  ভীর 
হথলই যথেষ্ট্। লকননা এথত মূল উথেশয সাক্তিত হয়।  
খ- ক্তব্থশে প্রথয়াজন ছাড়া শুকথনা কাি ক্তদথয় কব্র লদওয়া 
মাকরূহ। এছাড়া লযসব্ ক্তজক্তনস আগুথন স্পশভ কথরথছ ব্া 
লপাড়াথনা হথয়থছ, লযমন ইি (এ ক্তব্শ্বাথস লয আগুন 
মাইথয়যতথক স্পশভ করথব্ না) ইতযাক্তদ দ্বারা কব্র লদওয়াও 
মাকরূহ। ক্তসনু্দক ব্া ব্াথে দাফন করাও মাকরূহ; 
এমনক্তক মক্তহলা হথলও। ইব্রাহীম নাখঈ‘ লেথক ব্ক্তণভত, 

بُّوَن الَْقَصَب، » ، َويَْستَحر ، َوَيْكَرُهوَن اآْلُجرذ َ بُّوَن اللذِبر ََكنُوا يَْستَحر
 «وَن اخْلََشَب َوَيْكَرهُ 

“আথলম ণ কািা ইি ও ব্াাঁশ ক্তদথয় কব্র লদওয়া মুস্তাহাব্ 
মথন করথতন, আর লপাড়া ইি ও শুকথনা কাি ক্তদথয় কব্র 
লদওয়া অপছন্দ করথতন’।65 
 - মাইথয়যতথক কব্থর ক্তব্ছানায় লশায়াথনা ব্া তার মাোর 
ক্তনথি ব্াক্তলশ রাখাও মাকরূহ। লকননা এ িরথনর কাজ 

                                                           
65 মুসান্নাফ ইব্ন আব্ী শাইব্া, হাদীস নং ১১৭৭০, খ. ৩, পৃ. ২৫।  
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সালফথদর লেথক ব্ণভনা পাওয়া যায় না। ইব্ন আব্বাস 
রাক্তদয়াল্লাহু আনহুমা লেথক ব্ক্তণভত, ক্ততক্তন ব্থলন, 

ءٌ » ْن يُلََْق َُتَْت الَْميِّتر ِفر الَقْْبر ََشْ
َ
نذُه َكررهَ أ

َ
 .«أ

“আথলম ণ কব্থর মাইথয়যথতর শরীথরর ক্তনথি ক্তকছু 
ক্তব্ছাথনা মাকরূহ মথন করথতন”।66 
ঘ- মাইথয়যতথক কব্থর নামাথনা ব্যক্তি এ লদা‘আ পড়া 
সুন্নাত। ইব্ন উমার রাক্তদয়াল্লাহু আনহু লেথক ব্ক্তণভত, ক্ততক্তন 
ব্থলন, 

، قَاَل: » َل الَْميُِّت الَْقْْبَ ْدخر
ُ
َم إرَذا أ

ُّ َصَّلذ اهلُل َعلَيْهر وََسلذ ِمْسِب »ََكَن اَلذِبر
ر  لذةر رَُسولر اَّللذ ، ولَََعَ مر ر َع الَْميُِّت ِفر « اَّللذ ًة: إرَذا وُضر ٍ َمرذ بُو َخاَلر

َ
َوقَاَل أ

هر قَاَل: ر » َِلْدر ، ولَََعَ ُسنذةر رَُسولر اَّللذ ر : « ِمْسِب اَّللذ يثرهر َشاٌم ِفر َحدر ، َوقَاَل هر
ر » لذةر رَُسولر اَّللذ ، ولَََعَ مر ر ، َوِفر َسبريلر اَّللذ ر  «ِمْسِب اَّللذ

“লাশ কব্থর রাখার সময় নব্ী সাল্লাল্লাহু আলাইক্তহ 
ওয়াসাল্লাম ব্লথতন: ‘‘ক্তব্সক্তমল্লাহ ওয়া‘আলা ক্তমল্লাক্তত 
রাসূক্তলল্লাহ’’। আবূ্ খাক্তলদ রহ. ব্থলন, লাশথক তার কব্থর 

                                                           
66 ক্ততরক্তমযী, সনদ ছাড়া মুয়াল্লাক ক্তহথসথব্ ব্ণভনা কথরথছন, 
(২/৩৫৭)।  
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রাখার সময় ক্ততক্তন ব্লথতন, ‘‘ক্তব্সক্তমল্লাক্তহ ওয়া‘আলা 
সুন্নাক্তত রাসূক্তলল্লাহ’’। ক্তহশাম রহ. তার হাদীথস ব্থলন, 
‘‘ক্তব্সক্তমল্লাক্তহ ওয়া ফী সাব্ীক্তলল্লাক্তহ ওয়া‘আলা ক্তমল্লাক্তত 
রাসূক্তলল্লাহ’’।67 
ঙ- মাইথয়যতথক ক্তকব্লামুখী কথর রাখা ওয়াক্তজব্। ‘উব্ায়দ 
ইব্ন ‘উমায়র রহ. তার ক্তপতা লেথক ব্ণভনা কথরথছন, ক্তযক্তন 
সাহাব্ী ক্তছথলন, ক্ততক্তন ব্থলন,   

ر َما الَْكبَائرُر؟ َفَقاَل: » ََلُ، َفَقاَل: يَا رَُسوَل اَّللذ
َ
نذ رَُجًَل َسأ

َ
رْسعٌ »أ ، «ُهنذ ت

، َواْسترْحََلُل اْلَ »فََذَكَر َمْعنَاُه َزاَد:  يْنر الُْمْسلرَمنْير َ يْتر َوُعُقوُق الَْواَلر
ْمَواتًا

َ
ْحيَاًء َوأ

َ
 «اِْلََرامر قربْلَترُكْم أ

“একদা এক ব্যক্তি তাাঁথক ক্তজজ্ঞাসা কথরন, 
ইয়া রাসূলাল্লাহ! কব্ীরা গুনাহ লকানগুথলা? ক্ততক্তন ব্থলন, 
“তা নয়ক্তি। তখন ক্ততক্তন উপথরাি 
হাদীথস ব্ক্তণভত গুনাহগুথলার কো 

                                                           
67 ইব্ন মাজাহ, হাদীস নং ১৫৫০, আলব্ানী রহ. হাদীসক্তিথক সহীহ 
ব্থলথছন। আবূ্ দাঊদ, হাদীস নং ৩২১৩, আলব্ানী রহ. 
হাদীসক্তিথক সহীহ ব্থলথছন। 
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উথল্লখ কথরন এব্ং অক্ততক্তরি এ-ও ব্থলন, মুসক্তলম ক্তপতা-
মাতাথক কষ্ট্ লদওয়া এব্ং আল্লাহর ঘরথক অসম্মান না করা, 
যা লতামাথদর জীব্থন ও মরথণ ক্তকব্লা”।68 
তাছাড়া ডান কাথত লশায়াথনা সুন্নাত, লকননা মাইথয়যত 
ঘুমন্ত ব্যক্তির নযায়; আর ঘুমন্ত ব্যক্তি ডান কাথত লশায়া 
সুন্নাত। এমনক্তক লকাথনা লকাথনা ‘আথলথমর মথত তাথক 
ডান কাথত লশায়াথনা ওয়াক্তজব্।   
ি- ক্তব্থশে প্রথয়াজন ব্যতীত একই কব্থর একাক্তিকথক 
একসাথে কব্র লদওয়াও মাকরূহ। লযমন, মৃত সংখযা 
অথনক ও কব্রদানকারীর সংখযা কম হথল একসাথে 
কব্র লদওয়া মাকরূহ হথব্ না। ক্তহশাম ইব্ন আক্তমর 
রাক্তদয়াল্লাহু আনহু লেথক ব্ক্তণভত, ক্ততক্তন ব্থলন, আমরা 
উহুথদর ক্তদন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইক্তহ ওয়াসাল্লাথমর 
কাথছ অক্তভথযা  কথর ব্ললাম, 

                                                           
68 আবূ্ দাঊদ, হাদীস নং ২৮৭৫। আলব্ানী রহ. হাদীসক্তিথক হাসান 
ব্থলথছন।  
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ر َصَّلذ » يٌد؟ َفَقاَل رَُسوُل اَّللذ ، اِْلَْفُر َعلَيْنَا لرُُكِّ إرنَْساٍن َشدر ر يَا رَُسوَل اَّللذ
ثْننَْير »اهلُل َعلَيْهر وََسلذَم:  نُوا، َواْدفرنُوا االر ْحسر

َ
ُقوا َوأ ْعمر

َ
ُروا َوأ اْحفر

دٍ  ؟ قَاَل: ، قَالُوا«َواثلذََلثََة ِفر َقْْبٍ َواحر ر ُم يَا رَُسوَل اَّللذ ُموا »: َفَمْن ُنَقدِّ قَدِّ
ْكَِثَُهْم قُْرآنًا

َ
دٍ «أ ِبر ثَالرَث ثَََلثٍَة ِفر َقْْبٍ َواحر

َ
 ، قَاَل: فَََكَن أ

“ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইক্তহ ওয়াসাল্লাম! আমাথদর 
পথি প্রথতযক মানুথের জনয কব্র খনন করা কষ্ট্সািয 
ব্যাপার। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইক্তহ ওয়াসাল্লাম 
ব্লথলন, লতামরা কব্র খনন কথরা এব্ং কব্রথক  ভীর 
কথরা আর মৃতথদর উত্তম রূথপ দাফন কথরা এব্ং দু’জন, 
ক্ততনজনথক এক এক  কব্থর দাফন কথরা। সাহাব্ী ণ 
ব্লথলন, ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইক্তহ ওয়াসাল্লাম! 
কাথক প্রেথম রাখব্? ক্ততক্তন ব্লথলন, লয কুরআন লব্ক্তশ 
জাথন তাথক প্রেথম রাথখা। ব্ণভনাকারী ব্থলন, এভাথব্ 
আমার ক্তপতা একই কব্থরর ক্ততনজথনর অনযতম 
ক্তছথলন”।69 

                                                           
69 সুনান নাসাঈ (আস-সু রা), হাদীস নং ২০১০, আলব্ানী রহ. 
হাদীসক্তিথক সহীহ ব্থলথছন।  
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ছ- উপক্তিত সকথলর মাইথয়যথতর কব্থর ক্ততনব্ার কথর 
মাক্তি ক্তছক্তিথয় লদওয়া সুন্নাত। আবূ্ হুরায়রা রাক্তদয়াল্লাহু 
আনহু লেথক ব্ক্তণভত, 

نَاَزٍة، لََعَ  َصَّلذ » ََت  ُثمذ  جر
َ
، َقْْبَ  أ نْ  َعلَيْهر  فََحَث  الَْميِّتر هر  قربَلر  مر سر

ْ
 َرأ

  «ثَََلثًا
“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইক্তহ ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তির 
জানাযার সালাত পড়থলন, অতঃপর মৃথতর কব্থরর ক্তনকি 
এথস তার মাোর ক্তদথক ক্ততনব্ার মাক্তি ছক্তড়থয় ক্তদথলন”।70 
অতঃপর মাক্তি ক্তদথয় লেথক লদওয়া। লকননা মাইথয়যতথক 
সমাক্তহত করা ফরয। আর সব্াই ক্তমথল মাক্তি ক্তছক্তিথয় 
লদওয়ার মািযথম সমাক্তহত করথণর উি ফরযক্তিথত 
অংশীদার হওয়া যায়।  
১৪- কব্র খনথনর হুকুম ও কব্থরর বব্ক্তশষ্ট্য:  

                                                           
70 ইব্ন মাজাহ, হাদীস নং ১৫৬৫, আলব্ানী রহ. হাদীসক্তিথক সহীহ 
ব্থলথছন।  
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ক- কব্থর পাক্তন ক্তছক্তিথয় লদওয়া ও মাক্তি সংরিথণর জনয 
লছাি লছাি পােথরর িুকথরা লেথল লদওয়া সুন্নাত। জাফর 
ইব্ন মুহাম্মাদ তার ক্তপতার লেথক ব্ণভনা কথরন, 

يَم َماًء، » أّن اَّلِّب َصَّلذ اهلُل َعلَيهر وََسلذَم رَشذ لََعَ َقْْبر ابْنرهر إربَْراهر
 « ووََضَع َعلَيْهر َحْصبَاَء 

“নব্ী সাল্লাল্লাহু আলাইক্তহ ওয়াসাল্লাম তাাঁর পুত্র 
ইব্রাহীথমর কব্থর পাক্তনর ক্তছথি ক্তদথয়থছন ও পােথরর 
িুকথরা ক্তব্ক্তছথয় ক্তদথয়থছন”।71 
খ- কব্র এক ক্তব্ঘত পক্তরমাণ উাঁিু করা সুন্নাত। জাথব্র 
রাক্তদয়াল্লাহু আনহু লেথক ব্ক্তণভত, ক্ততক্তন ব্থলন 

ْْبٍ » ْن شر رْضر ََنْواً مر
َ
َن اأْل ذ َصَّلذ اهلُل َعلَيهر وََسلذَم ُرفرَع َقْْبُهُ مر نذ اَلذِبر

َ
 «أ

“নব্ী সাল্লাল্লাহু আলাইক্তহ ওয়াসাল্লাথমর কব্র এক ক্তব্ঘত 
পক্তরমাণ উাঁিু করা হথয়থছ”।72 

                                                           
71 মুসনাথদ শাথফ‘ঈ, পৃ. ৩৬০, হাক্তদসক্তি মুরসাল। মুজাম স ীর ক্তলল-
ব্াইহাকী, হাদীস নং ১১১৯, খ. ২, পৃ. ২৮।  

72 সহীহ ইব্ন ক্তহব্বান, হাদীস নং ৬৬৩৫। আল্লামা শুয়াইব্ 
আরনাউত ব্থলথছন, হাদীথসর সনদক্তি মুসক্তলথমর শথতভ সহীহ।  
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তথব্ এক ক্তব্ঘথতর লব্ক্তশ উাঁিু করা মাকরূহ। আবূ্ 
হাইয়াজ আল-আসাদী রহ. ব্থলন, আমাথক আলী 
রাক্তদয়াল্লাহু আনহু ব্থলন,  

ْبَعثَُك لََعَ َما َبَعثَِنر َعلَيْهر رَُسوُل اهللر َصَّلذ اهلُل َعلَيْهر وََسلذَم؟ »
َ
اَل أ

َ
ْن »أ

َ
أ

يْتَهُ اَل تََدَع ترْمثَااًل إرالذ َطَمْستَُه َواَل َقْْبً  فًا إرالذ َسوذ  «ا ُمَْشر
“আক্তম ক্তক লতামাথক এমন কাথজ পািাথব্া না লয কাথজ 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইক্তহ ওয়াসাল্লাম আমাথক 
পাক্তিথয়ক্তছথলন? তা হথচ্ছ লকাথনা (জীথব্র) প্রক্ততকৃক্তত ব্া 
মূক্ততভ ব্া ছক্তব্ লদখথল তা িূণভ ক্তব্িূণভ না কথর ছাড়থব্ না। 
আর লকাথনা উাঁিু কব্র লদখথল তা ও সমান না কথর 
ছাড়থব্ না”।73 
 - কব্রথক সুসক্তজ্জত করা, লসৌি ব্ানাথনা, আ রব্াক্তত ব্া 
অনয ক্তকছু ক্তদথয় লিাাঁয়া লদওয়া ক্তনথেি। হাদীথস এথসথছ, 
জাক্তব্র রাক্তদয়াল্লাহু আনহু লেথক ব্ক্তণভত, ক্ততক্তন ব্থলন, 

ْن ُيْقعَ »
َ
، َوأ َص الَْقْْبُ ْن َُيَصذ

َ
َد َنََه رَُسوُل اهللر َصَّلذ اهلُل َعلَيْهر وََسلذَم أ

ْن يُبََْن َعلَيْهر 
َ
، َوأ  «َعلَيْهر

                                                           
73 সহীহ মুসক্তলম, হাদীস নং ৯৬৯।  
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“রাসূলুল্লাহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইক্তহ ওয়াসাল্লাম 
কব্র পাকা করথত, কব্থরর উপর ব্সথত ও কব্থরর 
উপর  ৃহ ক্তনমভাণ করথত ক্তনথেি কথরথছন”।74  
লকননা এসব্ হথলা দুক্তনয়ার লসৌন্দযভ; আর মৃতুয ব্যক্তির 
এসথব্র প্রথয়াজন লনই।  
ঘ- কব্থর িুথমা খাওয়া ক্তনথেি। লকননা এিা করা 
ক্তব্দ‘আত। জাক্তব্র ইব্ন আবু্দল্লাহ রাক্তদয়াল্লাহু আনহু লেথক 
ব্ক্তণভত, ক্ততক্তন ব্থলন,  

َم إرَذا َخَطَب اْْحَرذْت َعيْنَاُه، »
ََكَن رَُسوُل اهللر َصَّلذ اهلُل َعلَيْهر وََسلذ

ُر َجيٍْش  نذُه ُمنْذر
َ
َيُقوُل:  وََعََل َصْوتُُه، َواْشتَدذ َغَضبُُه، َحَّتذ َكأ

اُكمْ » اَعُة َكَهاَتنْير »، َوَيُقوُل: «َصبذَحُكْم َوَمسذ نَا َوالسذ
َ
ثُْت أ ، «بُعر

، َوالْوُْسَطى، َوَيُقوُل:  بذابَةر ا َبْعُد، فَإرنذ َخْْيَ »َوَيْقُرُن َبنْيَ إرْصبََعيْهر السذ مذ
َ
أ

ٍد، وَ  يثر كرتَاُب اهللر، وََخْْيُ الُْهَدى ُهَدى حُمَمذ ُمورر اِْلَدر
ُ
ََشُّ اأْل

 برْدَعٍة َضََللَةٌ 
ْن »ُثمذ َيُقوُل: « حُمَْدثَاُتَها، َوُُكُّ ٍن مر ْوََل برُكلِّ ُمْؤمر

َ
نَا أ

َ
أ

ذ  ْو َضيَاًَع فَإرَِلذ َوََعَ
َ
، َوَمْن تََرَك َدْينًا أ ْهلرهر

َ
، َمْن تََرَك َمااًل فَِلر هر  «.َنْفسر

                                                           
74 সহীহ মুসক্তলম, হাদীস নং ৯৭০।  
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“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইক্তহ ওয়াসাল্লাম যখন খুতব্া 
(ভােণ) ক্তদথতন তখন তাাঁর িিুদ্বয় রক্তিম ব্ণভ িারণ 
করথতা, কণ্ঠস্বর লজারাথলা হথতা এব্ং তাাঁর লরাে লব্থড় 
লযথতা, এমনক্তক মথন হথতা, ক্ততক্তন লযন শত্রুব্াক্তহনী 
সম্পথকভ সতকভ করথছন আর ব্লথছন, লতামরা লভাথরই 
আক্রান্ত হথব্, লতামরা সেযায়ই আক্রান্ত হথব্। ক্ততক্তন 
আরও ব্লথতন, আক্তম ও ক্তকয়ামত  এই দু’ক্তির নযায় 
লপ্রক্তরত হথয়ক্তছ, ক্ততক্তন মিযমা ও তজভনী ক্তমক্তলথয় লদখাথতন। 
ক্ততক্তন আরও ব্লথতন, অতঃপর, উত্তম ব্াণী হথলা- 
আল্লাহর ক্তকতাব্ এব্ং উত্তম পে হথলা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 
আলাইক্তহ ওয়াসাল্লাম প্রদক্তশভত পে। অতীব্ ক্তনকৃষ্ট্ ক্তব্েয় 
হথলা (দীথনর মথিয) নতুন উদ্ভাব্ন (ক্তব্দ‘আত)। প্রক্ততক্তি 
ক্তব্দ‘আত ভ্রষ্ট্। ক্ততক্তন আরও ব্লথতন, আক্তম প্রথতযক মুক্তমন 
ব্যক্তির জনয তার ক্তনথজর লেথক অক্তিক উত্তম 
(কলযাণকামী)। লকাথনা ব্যক্তি সম্পদ লরথখ ল থল তা তার 
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পক্তরব্ার-পক্তরজথনর প্রাপয। আর লকাথনা ব্যক্তি ঋণ অেব্া 
অসহায় সন্তান লরথখ ল থল লসগুথলার দাক্তয়ত্ব আমার”।75

  

ঙ- কব্র ক্তঘথর তাওয়াফ করা হারাম। আথয়শা রাক্তদয়াল্লাহু 
‘আনহা লেথক ব্ক্তণভত, ক্ততক্তন ব্থলন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইক্তহ ওয়াসাল্লাম অক্তন্তম লরা শযযায় ব্থলন, 

دَ » ْم َمَساجر نْبريَائرهر
َ
َُذوا ُقبُوَر أ ُ اَلَُهوَد َواَلذَصارَى اُتذ ، لَْواَل «لََعَن اَّللذ

َز َقْْبُهُ  بْرر
ُ
رَك أ َ َذل نذُه َخِشر

َ
َ  - َغْْيَ أ ْو ُخِشر

َ
ًدا َوَعْن  -أ نذ ُيتذَخَذ َمْسجر

َ
أ

ََلٍل، قَاَل:  َبْْير َولَْم يُوََلْ ِلر »هر  «َكنذاِّنر ُعْرَوُة بُْن الزُّ
“ইয়াহূদী ও নাসারাথদর প্রক্তত আল্লাহর লা‘নত লহাক। 
কারণ, তারা ক্তনথজথদর নব্ী থণর কব্রথক সাজদাহ’র 
িাথন পক্তরণত কথরথছ। (ব্ণভনাকারী উরওয়া ব্থলন) এরূপ 
আশংকা না োকথল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইক্তহ 
ওয়াসাল্লাথমর কব্রথক (ঘথরর লব্ষ্ট্নীথত সংরক্তিত না 
লরথখ) লখালা রাখা হথতা। ক্তকন্তু ক্ততক্তন (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইক্তহ ওয়াসাল্লাম) আশংকা কথরন ব্া আশংকা করা 
হয় লয, পরব্তভীথত এথক মসক্তজথদ পক্তরণত করা হথব্। 
                                                           
75 সহীহ মুসক্তলম, হাদীস নং ৮৬৭।  
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ব্ণভনাকারী ক্তহলাল রহ. ব্থলন, উরওয়া আমাথক (আবূ্ 
আমর) কুক্তনয়াথত ভূক্তেত কথরন আর তখন পযভন্ত আক্তম 
লকাথনা সন্তাথনর ক্তপতা হই ক্তন”।76 
ি- কব্থর লহলান ক্তদথয় ব্সা ক্তনথেি। উমারাহ ইব্ন হাযম 
রাক্তদয়াল্লাহু আনহু লেথক ব্ক্তণভত, ক্ততক্তন ব্থলন, 

َب » َن الَْقْْبر اَل تُؤْذر َصاحر ْل مر يَك  انْزر  «الَْقْْبر َواَل يُؤْذر
“রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইক্তহ ওয়াসাল্লাম আমাথক কব্থরর 
উপর ব্সা লদথখ ব্লথলন, কব্র লেথক লনথম পথড়া, 
কব্রব্াসীথক কষ্ট্ ক্তদওনা; আর কব্রব্াসীও লতামাথক কষ্ট্ 
ক্তদথব্ না”।77  

                                                           
76 সহীহ বু্খারী, হাদীস নং ১৩৯০।  
77 মুসতাদরাক হাক্তকম, হাদীস নং ৬৫০২, এ হাদীথসর ব্যাপাথর 
ইমাম হাক্তকম ও যাহাব্ী লকউ লকাথনা মন্তব্য কথরন ক্তন। মুসনাদ 
আহমদ, ৩৯/৪৭৫। আল্লামা শুয়াইব্ আরনাউত ব্থলন, হাদীথসর 

يؤذيك وال  অংশ ব্যতীত ব্াকী অংশ সহীহ।  



 

90 

 

ছ- কব্থর রাত যাপন, হাক্তস তামাশা করা, দুক্তনয়াব্ী 
কোব্াতভা ব্লা ক্তনথেি। লকননা এসব্ কব্থরর মত িাথন 
সমীিীন নয়।   
জ- কব্থরর উপর ললখা, ব্সা, ঘর ব্ানাথনা হারাম। 

জাক্তব্র রাক্তদয়াল্লাহু আনহু লেথক ব্ক্তণভত লয, ক্ততক্তন ব্থলন, 
ْن يُْكتََب »

َ
َص الُقبُوُر، َوأ ْن َُتَصذ

َ
ُ َعلَيْهر وََسلذَم أ ُّ َصَّلذ اَّللذ َنََه اَلذِبر

ْن تُو
َ
ْن يُبََْن َعلَيَْها، َوأ

َ
 َعلَيَْها، َوأ

َ
 «َطأ

“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইক্তহ ওয়াসাল্লাম কব্থর িুনা 
লা াথত এব্ং তাথত ক্তলখথত, এর উপর ঘর ক্তনমভাণ করথত 
ও তা পদদক্তলত করথত ক্তনথেি কথরথছন”।78 
ঝ- কব্থরর মাথঝ জুতা পাথয় লহাঁথি যাওয়াও ক্তনথেি; তথব্ 
কাাঁিা ব্া িক্ততকর ক্তকছুর আশঙ্কা োকথল ক্তভন্ন কো। 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইক্তহ ওয়াসাল্লাথমর আযাদকৃত 
ল ালাম ব্াশীর রাক্তদয়াল্লাহু আনহু লেথক ব্ক্তণভত, 

                                                           
78 ক্ততরক্তমযী, হাদীস নং ১০৫২, ইমাম ক্ততরক্তমযী রহ. হাদীসক্তিথক 
হাসান সহীহ ব্থলথছন। আলব্ানী রহ. হাদীসক্তিথক সহীহ ব্থলথছন।  
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ر َصَّلذ اهلُل َعلَيْهر وََسلذَم، َوََكَن اْسُمُه ِفر  ٍْي، َمْوََل رَُسولر اَّللذ َعْن بَشر
ر َصَّلذ اهلُل َعلَيْهر  لريذةر زَْحُم ْبُن َمْعبٍَد، َفَهاَجَر إرََل رَُسولر اَّللذ وََسلذَم  اْْلَاهر

ْيٌ »قَاَل: زَْحٌم، قَاَل: « َما اْسُمَك؟»َفَقاَل:  نَْت بَشر
َ
نَا «بَْل، أ

َ
، قَاَل: بَيْنََما أ

كرنَي، َفَقاَل:  ر َصَّلذ اهلُل َعلَيْهر وََسلذَم َمرذ برُقبُورر الُْمَْشر َماَشر رَُسوَل اَّللذ
ُ
أ
نَي، َفَقاَل: ثَََلثًا ثُ « لََقْد َسبََق َهُؤاَلءر َخْْيًا َكثرًْيا» مذ َمرذ برُقبُورر الُْمْسلرمر
ْدرََك َهُؤاَلءر َخْْيًا َكثرًْيا»

َ
ر َصَّلذ اهللُ َعلَيْهر « لََقْد أ ْن رَُسولر اَّللذ وََحانَْت مر

، َفَقاَل:  يَا »وََسلذَم َنْظَرٌة، فَإرَذا رَُجٌل َيْمِشر ِفر الُْقبُورر َعلَيْهر َنْعََلنر
بْتريذتَ  َب السِّ بْتريذتَيَْك َصاحر لْقر سر

َ
، َوَْيََك أ ا َعَرَف « نْير َفنََظَر الرذُجُل فَلَمذ

َما ر َصَّلذ اهلُل َعلَيْهر وََسلذَم َخلََعُهَما فََرََم برهر  رَُسوَل اَّللذ
“জাথহলী যুথ  তার নাম ক্তছল যাহম ইব্ন মা‘ব্াদ। ক্ততক্তন 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইক্তহ ওয়াসাল্লাথমর সথে ক্তহজরত 
কথরন। এ সময় ক্ততক্তন (সাল্লাল্লাহু আলাইক্তহ ওয়াসাল্লাম) 
তাথক ক্তজথজ্ঞস কথরন, “লতামার নাম কী? তখন ক্ততক্তন 
ব্থলন, যাহম। এ কো শুথন ক্ততক্তন সাল্লাল্লাহু আলাইক্তহ 
ওয়াসাল্লাম ব্থলন, ব্রং তুক্তম হথল ব্াশীর। ক্ততক্তন ব্থলন, 
যখন আক্তম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইক্তহ ওয়াসাল্লাথমর 
সথে হাাঁিক্তছলাম এব্ং ক্ততক্তন মুশক্তরকথদর কব্থরর পাশ 
ক্তদথয় যাক্তচ্ছথলন, তখন ক্ততক্তন সাল্লাল্লাহু আলাইক্তহ 
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ওয়াসাল্লাম ব্থলন, এরা অক্তিক কলযাণপ্রাক্তপ্তর আথ  িথল 
ল থছ। ক্ততক্তন (সাল্লাল্লাহু আলাইক্তহ ওয়াসাল্লাম) এরূপ 
ক্ততনব্ার ব্থলন। অতঃপর ক্ততক্তন মুসক্তলমথদর কব্থরর পাশ 
ক্তদথয়  মনকাথল ব্থলন, এরা অক্তিক কলযাণ হাক্তসল 
কথরথছ। ইতযব্সথর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইক্তহ 
ওয়াসাল্লাম লদখথত পান লয, এক ব্যক্তি দু’পাথয় জুতা 
ক্তদথয় কব্রিাথনর মাথঝ হাাঁিথছ। তখন ক্ততক্তন (সাল্লাল্লাহু 
আলাইক্তহ ওয়াসাল্লাম) তাথক ব্থলন, লহ দু’পাথয় জুতা 
পক্তরক্তহত ব্যক্তি! লতামার জনয আফথসাস, তুক্তম লতামার 
দু‘পাথয়র জুতা খুথল লফল। লস ব্যক্তি লিয কথর যখন 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইক্তহ ওয়াসাল্লামথক ক্তিনথত 
পারথলা, তখন লস তার দু’পাথয়র জুতা খুথল দুথর ক্তনথিপ 
করথলা”।79 
তাছাড়া কব্থর জুতা খুথল প্রথব্শ করথল নম্রতা, 
ক্তশষ্ট্ািারীতা ও মুসক্তলম মৃতব্যক্তিথক সম্মান প্রদশভন করা 

                                                           
79 আবূ্ দাঊদ, হাদীস নং ৩২৩০। আলব্ানী রহ. হাদীসক্তিথক হাসান 
ব্থলথছন। 
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হয়।  
ঞ- কব্থর ব্াক্তত জ্বালাথনা, মসক্তজথদ কব্র লদওয়া, 
কব্থরর উপর মসক্তজদ ক্তনমভাণ করা হারাম। ইব্ন আব্বাস 
রাক্তদয়াল্লাহু আনহুমা লেথক ব্ক্তণভত, ক্ততক্তন ব্থলন, 

يَن » ذر ، َوالُمتذخر ُ َعلَيْهر وََسلذَم َزائرَراتر الُقبُورر ر َصَّلذ اَّللذ لََعَن رَُسوُل اَّللذ
جَ  ُ َد َوالَّسُّ  «َعلَيَْها الَمَساجر

“লয সমস্ত মক্তহলা কব্র ক্তযয়ারত কথর এব্ং লয সমস্ত 
মানুে কব্থরর উপর মসক্তজদ ব্ানায় ও এথত ব্াক্তত জ্বালায় 
তাথদরথক রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইক্তহ ওয়াসাল্লাম লা‘নত 
কথরথছন”।80 
আথয়শা রাক্তদয়াল্লাহু ‘আনহা লেথক ব্ক্তণভত, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইক্তহ ওয়াসাল্লাম অক্তন্তম লরা শযযায় ব্থলন, 

دَ » ْم َمَساجر نْبريَائرهر
َ
َُذوا ُقبُوَر أ ُ اَلَُهوَد َواَلذَصارَى اُتذ  «لََعَن اَّللذ

                                                           
80 ক্ততরক্তমযী, হাদীস নং ৩২০, ইমাম ক্ততরক্তমযী রহ. হাদীসক্তিথক হাসান 
ব্থলথছন। আলব্ানী রহ. হাদীসক্তিথক দ‘য়ীফ ব্থলথছন। 
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“ইয়াহূদী ও নাসারাথদর প্রক্তত আল্লাহর লা‘নত লহাক। 
কারণ, তারা ক্তনথজথদর নব্ী থণর কব্রথক সাজদাহ’র 
িাথন পক্তরণত কথরথছ”।81 
তাছাড়া কব্থর ব্াক্তত জ্বালাথনা অেভ অপব্যয় এব্ং মূক্ততভথক 
সম্মান লদখাথনার মথতা কব্রথক সম্মান করা হয়।  
ি- অথনযর জক্তমথত দাফন করা হারাম। ক্তব্থশে প্রথয়াজন 
ব্যতীত কব্র খনন কথর লাশ সরাথনাও হারাম। 
জনব্সক্ততপূণভ িাথন কব্র লদওয়ার লিথয় মরুভূক্তম ব্া 
অব্যব্হৃত জায় ায় কব্র লদওয়া উত্তম। লকননা এথত 
কব্র দীঘভিায়ী হওয়ার সম্ভাব্না লব্ক্তশ োথক। নব্ী 
সাল্লাল্লাহু আলাইক্তহ ওয়াসাল্লাম সাহাব্ী থণর কব্র ব্াকী‘ 
ল ারিাথন ক্তদথয়থছন। সাহাব্ী, তাথব্ঈ ও পরব্তভী ণ 
মরুভূক্তমথত কব্র ক্তদথয়থছন। 
১৫-  ভভব্তী নারী দাফথনর ক্তব্ক্তিক্তব্িান:  
 ভভব্তী নারী মারা ল থল সন্তান জীক্তব্ত োকার আশঙ্কায় 
নারীর লপি কািা হারাম। লকননা এথত িীণ সম্ভাব্নাময় 

                                                           
81 সহীহ বু্খারী, হাদীস নং ১৩৯০।  
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সন্তাথনর জনয মাইথয়যথতর অসম্মান করা হয়। লকননা 
সন্তান জীক্তব্ত না োকার সম্ভাব্নাই লব্ক্তশ। আথয়শা 
রাক্তদয়াল্লাহু ‘আনহা লেথক ব্ক্তণভত, রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইক্তহ ওয়াসাল্লাম ব্থলথছন,  

 «َكَّْسُ َعْظمر الَْميِّتر َكَكَّْسرهر َحيىا»
“মৃত ব্যক্তির হাাঁড় িূণভ করা, জীক্তব্ত ব্যক্তির হাাঁড় িূণভ 
করার মথতা”।82 
ইব্ন কুদামা রহ. ব্থলথছন, লপথির ব্াচ্চা জীক্তব্ত োকার 
সম্ভাব্না লব্ক্তশ োকথল শাথফ‘ঈ মাযহাব্ মথত লপি লকথি 
ব্াচ্চা লব্র করা হথব্। লকননা এথত মাইথয়যথতর আংক্তশক 
নষ্ট্ কথর জীক্তব্তথক লব্র করা হয়। তাই এিা জাথয়য। 
লযমন ক্তকছু অংশ জীক্তব্ত লব্র হথল ব্াকী অংশ যক্তদ কািা 
ছাড়া লব্র না হয় তখন কািা জাথয়য। তাছাড়া এথত তার 
শরীথরর একক্তি অংশই শুিু লকথি লব্র করা হয়। 

                                                           
82 আবূ্ দাঊদ, হাদীস নং ৩২০৭, আলব্ানী রহ. হাদীসক্তিথক সহীহ 
ব্থলথছন। 
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অতএব্, জীক্তব্তথক রিা করথত তার শরীথরর অংশ 
লকথি লব্র করা অগ্রাক্তিকার প্রাপ্ত”।83 
১৬- কব্র ক্তযয়ারত:  
কব্র ক্তযয়ারত করা সুন্নাত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইক্তহ 
ওয়াসাল্লাম ও সাহাব্ী ণ কব্র ক্তযয়ারত কথরথছন। কব্র 
ক্তযয়ারথত অথনক ফাথয়দা রথয়থছ, লযমন: কব্র ক্তযয়ারথতর 
দ্বারা মৃতুয ও আথখরাথতর কো স্মরণ হয়, কব্থরর 
আযাথব্র ভীক্তত সঞ্চাক্তরত হয়, মানুথের হৃদয় ক্তব্ ক্তলত হয়, 
িিু অশ্রুক্তসি হয়, অনযায় কাজ লেথক তওব্া এব্ং 
লনকীর প্রক্তত আগ্রহ সৃক্তষ্ট্ হয়, পরকালীন মুক্তির লপ্ররণা 
সৃক্তষ্ট্ হয়। উপথরাি উথেথশযই লকব্ল কব্র ক্তযয়ারথতর 
অনুমক্তত লদওয়া হথয়থছ। অনযোয় প্রেথম কব্র ক্তযয়ারত 
ক্তনক্তেদ্ধ ক্তছল। পুরুথের জনয কব্র ক্তযয়ারত কথর 
ক্তশিাগ্রহণ করা সব্ার ঐকমথতয সুন্নাত। অক্তিকাংশ 
সতযক্তনষ্ঠ আথলম নারীথদর উপর কব্র ক্তযয়ারত লনই ব্থল 
মত প্রকাশ কথরথছন। তথব্ আবূ্ হাক্তনফা, ইব্ন মুব্ারক, 

                                                           
83 আল-মু নী, ২/৪১৩।  
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শাথফ‘ঈ, আহমদ এর এক মত, কারখী ও ইব্ন হাযমসহ 
অথনক আথলথমর মথত নারী-পুরুে সব্ার জনয এ 
অনুমক্তত রথয়থছ।84 কারণ হাদীথস এথসথছ,  

ٍد ِفر زريَاَرةر َقْْبر » رُمَحمذ ذرَن ل
ُ
، َفَقْد أ َياَرةر الُقبُورر قَْد ُكنُْت َنَهيْتُُكْم َعْن زر

، فَُزوُروَها فَإرنذهَ  هر مِّ
ُ
َرةَ أ ُر اآلخر  «ا تَُذكِّ

“লতামাথদরথক কব্র ক্তযয়ারত করা লেথক ক্তনথেি 
কথরক্তছলাম। মুহাম্মাদথক তাাঁর মাতার কব্র ক্তযয়ারথতর 
অনুমক্তত লদওয়া হথয়থছ। সুতরাং লতামরা কব্র ক্তযয়ারত 
করথত পার। লকননা তা আথখরাতথক স্মরণ করায়”।85 
উপথরাি হাদীথস কব্র ক্তযয়ারথতর ক্তনথেিাজ্ঞা লযমন নারী 
পুরুে সকথলর জনযই প্রথযাজয ক্তছল, লতমক্তনভাথব্ 
অনুথমাদনও সকথলর জনয প্রথযাজয হথব্। অব্শয সতযক্তনষ্ঠ 

                                                           
84 ব্াহরুর রাইক, ২/২১০, দুররুল মুখতার, ২/২৪২, আল-উম্ম 
ক্তলশ-শাথফয়ী, ১/২৭৮, রাওদাতুত-তাথলব্ীন, ২/১৩৯, আল-মু নী, 
২/৪২২, আল-মুহাল্লা, ৩/৩৮৯।  

85 ক্ততরক্তমযী, হাদীস নং ১০৫৪, ক্ততক্তন হাদীসক্তিথক হাসান সহীহ 
ব্থলথছন। আলব্ানী রহ. হাদীসক্তিথক সহীহ ব্থলথছন।   
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আথলম ণ ব্থলন, মক্তহলাথদর জনয কব্র ক্তযয়ারত করার 
ওপর ক্তনথেিাজ্ঞা এথসথছ, লা‘নত এথসথছ, যা লেথক বু্ঝা 
যায় লয, নারীথদর জনয লকাথনা কব্র ক্তযয়ারত করা 
জাথয়য নয়। তারা কব্র ক্তযয়ারত করথব্ না।  
কারণ, হাদীথস লসসব্ নারীথদর লা‘নত করা হথয়থছ, যারা 
কব্র ক্তযয়ারত কথর, ও লস সময় সরথব্ কান্নাকাক্তি ও 
ক্তব্লাপ ধ্বক্তন কথর এব্ং লব্ক্তশ লব্ক্তশ কব্র ক্তযয়ারত কথর। 
হাদীথস এথসথছ, আবূ্ হুরায়রা রাক্তদয়াল্লাহু আনহ লেথক 
ব্ক্তণভত লয, 

ا» ُ َعلَيْهر وََسلذَم لََعَن َزوذ ر َصَّلذ اَّللذ نذ رَُسوَل اَّللذ
َ
  «َراتر الُقبُورر أ

“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইক্তহ ওয়াসাল্লাম কব্র 
ক্তযয়ারতকারী মক্তহলাথদর লা‘নত কথরথছন”।86 
লমাোকো, ক্তযয়ারথতর সময় এমন কাজ করা যাথব্ না, যা 
করথল আল্লাহ অসন্তুষ্ট্ হন। লযমন, ললাক লদখাথনার 
উথেথশয ব্া দুক্তনয়াব্ী স্বাথেভ ক্তযয়ারত করা, লসখাথন ফুল 

                                                           
86 ক্ততরক্তমযী, হাদীস নং ১০৫৪, ক্ততক্তন হাদীসক্তিথক হাসান সহীহ 
ব্থলথছন। আলব্ানী রহ. হাদীসক্তিথক হাসান ব্থলথছন। 
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লদওয়া, কব্রব্াসীর ক্তনকথি ক্তকছু কামনা করা, লসখাথন 
ব্সা, সালাত আদায় করা ব্া সাজদাহ করা, কব্রব্াসীথক 
আহ্বান করা, কব্রব্াসীর উসীলায় মুক্তি প্রােভনা করা, 
লসখাথন দান-সাদাকা ও মান্নত করা,  রু-ছা ল-লমার  
ইতযাক্তদ উৎস ভ করা ব্া কুরব্ানী করা প্রভৃক্তত হারাম কাজ 
লেথক দূথর োকা। এককোয় সকল প্রকাথরর ক্তশকভী 
আকীদা ও ক্তব্দ‘আতী আমল লেথক মুি মন ক্তনথয় লকব্ল 
মৃথতর জনয লদা‘আ এব্ং আথখরাতথক স্মরণ করার 
উথেথশয কব্র ক্তযয়ারত করা যাথব্। 
কব্র ক্তযয়ারথতর সময় ক্তনথনাি লদা‘আ পড়থব্, 

نرنَي َوإرنذا إرْن َشاَء اهلُل برُكْم اَلحر » ََلُم َعلَيُْكْم َداَر قَْوٍم ُمْؤمر  «ُقونَ السذ
“লহ কব্থরর অক্তিব্াসী মুক্তমন ণ! আপনাথদর প্রক্তত শাক্তন্ত 
ব্ক্তেভত লহাক। ক্তনশ্চয় আমরাও আপনাথদর সাথে এথস 
ক্তমক্তলত হব্ ইনশাআল্লাহ”।87 
অেব্া এ লদা‘আ পড়থব্,  

                                                           
87 সহীহ মুসক্তলম, হাদীস নং ২৪৯।  
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نَي، َوإرنذا، إرْن » نرنَي َوالُْمْسلرمر َن الُْمْؤمر يَارر مر ْهَل اَلِّ
َ
ََلُم َعلَيُْكْم أ السذ

ُقونَ  يَةَ َشاَء اهلُل لَََلحر ُل اهلَل ََلَا َولَُكُم الَْعافر
َ
ْسأ

َ
 «، أ

“লহ কব্থরর অক্তিব্াসী মুক্তমন ণ! আপনাথদর প্রক্তত শাক্তন্ত 
ব্ক্তেভত লহাক। ক্তনশ্চয় আমরাও আপনাথদর সাথে এথস 
ক্তমক্তলত হব্ ইনশাআল্লাহ্। আমরা আমাথদর জনয ও 
আপনাথদর জনয আল্লাহর কাথছ ক্তনরাপত্তা প্রােভনা 
করক্তছ।’88 
অেব্া এভাথব্ ব্লথব্,  

نَي، َوَيرَْحُم اهلُل السذ » نرنَي َوالُْمْسلرمر َن الُْمْؤمر يَارر مر ْهلر اَلِّ
َ
ََلُم لََعَ أ

ُقوَن  يَن، َوإرنذا إرْن َشاَء اهلُل برُكْم لَََلحر رر خر
ْ
نذا َوالُْمْستَأ نَي مر مر  «الُْمْستَْقدر

“মুক্তমন ও মুসক্তলম কব্রব্াসীথদর ওপথর শাক্তন্ত ব্ক্তেভত 
লহাক। আমাথদর অগ্রব্তভী ও পরব্তভীথদর ওপর আল্লাহ 
রহম করুন! আল্লাহর ইচ্ছায় লতা আমরা অব্শযই 
আপনাথদর সাথে ক্তমক্তলত হথত যাক্তচ্ছ”।89 

                                                           
88 সহীহ মুসক্তলম, হাদীস নং ৯৭৫।  
89 সহীহ মুসক্তলম, হাদীস নং ৯৭৪।  
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কব্রব্াসীর জনয লদা‘আ করথল আল্লাহ এর সাওয়াব্ 
কব্থর লপৌঁথছ লদন। লকননা মানুে জনয মারা যায় তার 
সব্ আমথলর দরজা ব্ে হথয় যায়। শুিু ক্ততনক্তি আমল 
জাক্তর োথক। তাই তারা দুক্তনয়াব্াসীর লদা‘আর ক্তদথক 
তাক্তকথয় োথক। হাদীথস এথসথছ,   

ْن َصَدقٍَة » ْشيَاَء: مر
َ
ْن ثَََلثَةر أ نَْساُن اْنَقَطَع َعنُْه َعَملُُه إرالذ مر إرَذا َماَت اْْلر
ْو َوََلٍ َصالرٍح يَْدُعو ََلُ "

َ
، أ لٍْم يُنْتََفُع برهر ْو عر

َ
َيٍة، أ  َجارر

“মানুে যখন মারা যায় তখন তার সমস্ত আমল ব্ে হথয় 
যায়; ক্তকন্তু ক্ততনক্তি আমথলর সাওয়াব্ মৃতুযর পথরও ব্ে 
হথব্ না। লসগুথলা হথলা, সাদকাথয় জাক্তরয়া, এমন ইলম 
যা ক্তদথয় মানুথের উপকার সাক্তিত হয় এব্ং এমন লনক 
সন্তান লয তার তার জনয লদা‘আ কথর”।90 

সমাপ্ত 

                                                           
90 সহীহ মুসক্তলম, হাদীস নং ১৬৩১।  


