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জানাযার িকছু িবধান 
 

তালিকন ও তৎসংি�� আেলাচনা 

��-১. তালিকন িক ও তার িনয়ম িক? 

উ�র: মুমূষূর বযিিেক কািলমা �রণ কিরেয় েদয়া এবং তােক 

কািলমা পাঠ করার দীকা দানেক আরিবেত ‘তালিকন’ বলা হয়। 
যখন কােরা উপর মৃতুযর আলামত জািহর হয়, তখন উপি�ত 

বযিিেদর উিচত তােক جهللا الإ � ال  বলার জনয উউুু করা এবং 

আ�াহেক �রণ করেত বলা। উপি�ত েলাকেদর সােথ এ 

কািলমা একবার পাঠ করাই তার জনয যেথ�, তেব পীড়াপীিড় 

কের তােক িবরি করা িনেষধ। 

��-২. মুমূষুর বযিিেক িকবলামুখী করার িবধান িক? 

উ�র: আেলমগণ মুমূষুর বযিিেক েকবলামুখী করা মু�াহাব 

বেলেছন। রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছনঃ  
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جليت «ظ د ف جلوصييي نغفوموجه انودج( »جلكعب  قبغت�م اكييء واموجري« 

 )»جلمج  قبغت�م اكييء واموجري

“বায়তু�াহ েতামােদর জীিবত ও মৃত উউয় অব�ায় িকবলা”। 

ইমাম আবু দাউদ ওিসয়ত অধযােয় বণরনা কেরন, “বায়তুল হারাম 

েতামােদর জীিবত ও মৃত উউয় অব�ায় িকবলা”।    

��-৩. দাফেনর পর তালিকন করার িবধান িক ? 

উ�র: দাফেনর পর তালিকন �সে� শির‘আেত েকান �মাণ েনই, 

তাই এটা িবদাত। দাফেনর পর তালিকন �সে� বিণরত 

হািদসগেলা জাল ও আমেলর অেযাগয, তাই তালিকন শধু 

মুমূষরাব�ায় করা, মৃতুযর পর নয়। 

��-৪. অমুসিলম মুমূষুর বযিিেক কািলমার তালিকন 

করা ৈবধ? 

উ�র: হযাা, স�ব হেল অমুসিলম বযিিেকও কািলমার তালিকন 

করা ৈবধ। রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ােমর জজনক 

ইয়াহূদী খােদম মমূষরাব�ায় পিতত হেল, িতিন তােক েদখেত যান 

ও তােক কািলমার তালিকন কের বলেলন, বলঃ  

نْ  اْهَادُ «  
َ
  ا

َ
  َالإهل

ّ
نّ  جهللاَ  إال

َ
 » جهللاه  مَُسْوُل  ُ�َّمدَ  وا
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“আিম সাকয িদি� েয, আ�াহ বযতীত সতয েকান ইলাহ েনই 

এবং মুহা�দ আ�াহর রাসূল”। এ কথা েশােন বালকিট তার 

িপতা-মাতার িদেক তাকাল, তারা তােক বললঃ “তুিম আবুল 

কােসেমর আনুগতয কর”। এউােব ইয়াহূদী বালকিট কািলমা পেড় 

ইে�কাল কের। রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম 

বলেলনঃ “সম� �সংশা মহান আ�াহ তালার জেনয িযিন আমার 

মাধযেম এ বালকিটেক জাহা�ােমর অগন েথেক মুি করেলন। 

��-৫. উে�িখত হািদস িক অমুসিলম খােদম 

�হেণর ৈবধতা �মাণ কের? 

উ�র: না, কারণ রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম েশষ 

জীবেন ইয়াহূদী ও খৃ�ানেদরেক আরব উপউীপ হেত েবর কের 

িদেত বেলেছন। রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম 

যােদরেক েবর কের িদেত বেলেছন, খােদম িহসােব তােদরেক 

েডেক আনার েকান অথর েনই। 
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মৃেতর েগাসল ও কাফন 

��-১. সাহািব ইব ন আ�াস রািদয়া�াহ আনহর 

হািদস উারা মৃত বযিির েগাসেলর পািনেত বড়ই 

পাতা েদয়া ওয়ািজব �মািণত হয়? 

উ�র- মৃেতর েগাসেলর পািনেত বড়ই বা কুলপাতা েদয়া শরীয়ত 

স�ত, তেব ওয়ািজব নয়। আেলমগণ হািদেসর িনেদরশেক মু�াহাব 
বেলেছন। কারণ কুলপাতা পির�ার পির��তার জনয খুব 

কাযরকরী। কুলপাতা না পাওয়া েগেল সাবান বা এ জাতীয় িকছু 

বযবহার করাই যেথ�। 

�� ২- এহরাম আব�ায় মৃত বযিির েগাসেলর 

হকুম িক? 

উ�র: এহরাম অব�ায় মৃত বযিিেকও অনযানযেদর নযায় েগাসল 

িদেত হেব, তেব তার গাােয় সুগি� মাখেব না এবং তার মুখ ও 

মাথা ঢাকেব না। তার কাফন পাগিড় ও জামা বযতীত শধু 
এহরােমর কাপেড় সীমাবু থাকেব। সিহহ হািদস উারা �মািণত 

েয, রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন এহরাম 

অব�ায় মৃত বযিি িকয়ামেতর িদন তালিবয়া পড়েত পড়েত 

উঠেব। এহরাম অব�ায় মৃত বযিির হেজর অবিশ� কাজ অনয 
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কাউেক স�ূণর করেত হেব না, তার মৃতুয আরাফােত অব�ােনর 

পর বা আেগ যখনই েহাক। কারণ এ বযাপাের রাসূেলর েকান 

িনেদরশ েনই।  

�� ৩- নারী ও পুরষেক কাফন কাপড় পরােনার 

িনয়ম িক?  

উ�র- জামা ও পাগড়ী বযতীত পুরষেক সাদা িতন কাপেড় এবং 

নারীেক ইযার, কািমস, উড়না ও বড় দু’চাদরসহ েমাট পাাচ 

কাপেড় কাফন েদয়া উ�ম। এ ছাড়া সতর েঢেক যায় এমন এক 

কাপেড় নারী িকংবা পুরষেক কাফন েদয়াও ৈবধ। 

�� ৪- মৃত বযিির েগাাফ, নখ ইতযািদ কাটার িবধান 

িক? 

উ�র- এ �সে� সু�� েকান দিলল েনই, তাই কাটা না-কাটা 

উউয় সমান। কতক আেলম নখ ও েগাাফ কাটার �পেকয �মাণ 

েপশ কেরেছন, িক� েগাপন অে�র পশম পির�ার করা ও খতনা 

করার েকান দিলল েনই, তাই এ দু’কাজ েকান অব�ােতই করা 

যােব না। 
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�� ৫- মৃত বযিির েগাসেল কুলপাতা িমি�ত পািন 

বযবহার করা িক সু�ত? 

উ�র- েযেহতু কুলপাতা িমি�ত পািন পির�ার পির��তায় খুব 

কাযরকরী, তাই অেনক েফকাহিবদ এটােক উ�ম বেলেছন, তেব 

বাধযতামূলক নয়।  

�� ৬- দুঘরটনায় মৃত বযিিেক েগাসল েদয়ার সময় 

রেির �বাহ ব� করার জনয অেনেক �াি�ক 

ইতযািদর কাবার বযবহার কের, শির‘আেতর দৃি�েত 

এর হকুম িক? 

উ�র- রেির �বাহ ব� করার জেনয এ ধরেণর কাবার বযবহাের 

েকান সমসযা েনই। 

�� ৭- হািদসঃ 
 »  أ لسم  يتي رست عغيه ست جهللا عغيه يو  جلقيي  « 

“েয বযিি েকান মৃতেক েগাসল েদয়, অতঃপর েস 

তার েদাষ�িট েঢেক রােখ, আ�াহ তালা িকয়ামেতর 

িদন তার েদাষ�িট েঢেক রাখেবন”। হািদসিট 

কতটুকু শু? 
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উ�র ৭- এ হািদস স�েকর আমােদর জানা েনই, তেব এ 

স�েকর আমােদর িনকট িবশু হািদস হে�ঃ  

 » أ ست مسغمي سته جهللا   جلنيي وجألخمة«

“েয বযিি েকান মুসলমােনর েদাষ েঢেক রাখেব, দুিনয়া ও 

আেখরােত আ�াহ তার েদাষ েঢেক রাখেবন”। (বুখাির ও 

মুসিলম) জীিবত ও মৃত সকল মুসিলম এ হকুেমর অ�উূরি। 

�� ৮- সাতবার েধৗত করার পরও যিদ মৃত বযিি 

পির�ার না হয়, তাহেল এর অিধক েধৗত করার 

অনুমিত আেছ?  

উ�র - �েয়াজেন অিধকবার েধৗত করা ৈবধ। 

�� ৯- মৃতেদর েগাসল দােনর পুিত িশখােনার 

জনয �িশকণ েকাসর েখালার িবধান িক? 

উ�র - মৃতেদর েগাসল দােনর পুিত িশখােনার জনয েকাসর 

েখালা শরীয়ত স�ত ও একিট উাল কাজ। অেনেক তা উালউােব 

করেত পাের না, তাই এর জনয �িশকণ েকােসরর বযব�া করা খুব 

উাল উেদযাগ। 



10 

 

�� ১০- মৃতবযিির েগাসল তার পিরবােরর 

েলাকেদর েদয়া িক উ�ম? 

উ�র – না, এটা জররী নয়, বরং িব�� এবং এ িবষেয় উাল 

জান রােখ এ রকম েলাকই উ�ম। 

�� ১১- �ামীর েগাসল তার �ীর েদয়া উ�ম না 

অনয েকউ েদেব? 

উ�র - �ী যিদ অিউজ হয় তাহেল তার �ামীেক েগাসল িদেত 

আপি� েনই, েযমন খিলফা আিল রািদয়া�াহ আনহেক তার �ী 

ফােতমা রািদয়া�াহ আনহা েগাসল িদেয়েছন এবং আসমা িবনেত 

উমাইস রািদয়া�াহ আনহা তার �ামী আবুবকর রািদয়া�াহ 

আনহেক েগাসল িদেয়েছন। 

�� ১২- মৃত বযিি যিদ তার েগাসেলর জনয 

কাউেক অিসয়ত কের যায়, তার অিসয়ত পুেরা করা 

িক জরির? 

উ�র – হযাা, তার অিসয়ত পুেরা করা জরির। 

�� ১৩- মৃেতর কাফেনর িনিদর� বাাধন কয়িট? 
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উ�র – কাফেনর বাাধেন িনিদর� েকান পিরমাণ েনই, উপের িনেচ 

ও মােঝ েমাট িতনিটই যেথ�। দু’েটা হেলও আপি� েনই। মূল 

িবষয় হল কাফন েযন খুেল না যায় বরং আটেক থােক, েস 

িবষয়িট গরর েদয়া। 

�� ১৪- মৃেতর েগাসেল অংশ�হণকারীেদর 

িনধরািরত েকান সংখযা আেছ িক? 

উ�র - েগাসলদাতা ও তার একজন সহায়ক, েমাট দু’জেনই 

যেথ�। 

�� ১৫- েগাসলদাতা িক মৃত বযিি স�েকর িজেজস 

করেব েয, েস সালাত আদায় করত িক-না? 

উ�র – যিদ বািহযকউােব মুসিলম বুঝা যায় বা মৃতেক 

উপি�তকারীগণ মুসিলম হয়, তাহেল িজজাসার �েয়াজন েনই। 

অনরপ জানাযার সালােতর েকেষ। অেনেক এ িবষয়িট 

সাধারণেউেব িজজাসা কের, যার কারেণ মৃেতর ওয়িরসগণ িব�ত 

ও ল�ােবাধ কেরন। 

�� ১৬- তালাক�া�া �ীেক তার �ামী েগাসল িদেত 

পারেব? 
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উ�র - তালাক যিদ �তযাহারেযাগয হয় (দু’তালাক বা িতন 

তালাক) তাহেল মৃত �ীেক তার �ামী েগাসল িদেত পারেব 

অনযথায় নয়। 

�� ১৭- অেনক েফকাহিবদ ম�বয কেরেছন েয, 

�ামী-�ীর স�কর শধু ন�র এই জীবেনই সীমাবু। 

এ িবষেয় আপনােদর অিউমত িক? 

উ�র - উি�িখত ম�বয হািদেসর পিরপপী, িবদায় তার িদেক 

কণরপাত না করাই উাল। 

�� ১৮- গ� আঘাত ও িনমরমউােব িনহত বযিিেদর 

িক েগাসল েদয়া হেব?  

উ�র – হযাা, তােদরেক েগাসল েদয়া হেব এবং তােদর উপর 

সালাত পড়া হেব। েযমন খলীফা ওমর ইব ন খা�াব রািদয়া�াহ 

আনহ ও খলীফা ওসমান রািদয়া�াহ আনহ িনমরমউােব শহীদ 

হেয়িছেলন, অতঃপর তােদরেক েগাসল েদয়া হেয়েছ এবং তােদর 

উপর জানাযা পড়া হেয়েছ। অনরপ আিল রািদয়া�াহ আনহ 

িনমরমউােব শহীদ হেয় িছেলন, তােকও েগাসল েদয়া হেয়েছ এবং 

তার উপর জানাযা পড়া হেয়েছ।  
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�� ১৯- যুেুর ময়দােন মৃত যিদ নানা আঘােত 

কতিবকত হেয় যায়, তােকও িক েগাসল, জানাযা ও 

কাফন েদয়া হেব? 

উ�র – হযাা, তােকও েগাসল ও কাফনসহ সব িকছু করা হেব, 

তার উপর জানাযা পড়া হেব। তার িনয়ত িবশু হেল 

ইনশাআ�াহ েস শাহাদােতর মযরাদা লাউ করেব। 

�� ২০- কাফন পরােনর পর যিদ রি িনগরত হয় 

তাহেল িক কাফন পিরবতরন করেত হেব? 

উ�র – হযাা, কাফন পিরবতরন করেব বা েধােয় িনেব এবং রি 

েযন বািহর না হয় েস বযব�া করেব। 

�� ২১- মৃত এবং মৃেতর কাফেন সুগি� েদয়ার 

হকুম িক? 

উ�র - মৃত যিদ এহরাম অব�ায় না হয়, তাহেল মৃত বযিির 

গাােয় ও তার কাফেন সুগি� েদয়া সু�ত।  

�� ২২- েগাসলদাতা মৃেতর েদাষ-�িট বা গণাগণ 

বণরনা করেত পারেব?  
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উ�র - উাল িকছু �কাশ করেত অসুিবধা েনই, িক� ম� িকছু 

�কাশ করেব না। কারণ এটা পরিন�া ও গীবেতর অ�উূরি। 
নাম �কাশ না কের যিদ বেল অেনক মৃতেলাক খুব কােলা ও 

কুৎিসত হেয় যায় তাহেল েকান সমসযা েনই। িক� িনিদর�উােব 

বলা েয, উমুকেক েগাসল িদেয়িছলাম তার মােঝ এ ধরেণর েদাষ 

েদখেত েপেয়িছ, এউােব বলা িনেষধ। কারণ এর ফেল মৃেতর 

ওয়ািরসরা দুঃখ পায়, তাই এগেলা িগবেতর অ�উুরি। 
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সালাতুল জানাযা ও �াসি�ক আেলাচনা 

�� -১ দাফেনর পর সালােত জানাযার হকুম িক? 

তা িক একমােসর মেধয সীমাবু? 

উ�র - দাফেনর পর জানাযা পড়া সু�াত। রাসূলু�াহ সা�া�াহ 

আলাইিহ ওয়াসা�াম দাফেনর পর জানাযার সালাত পেড়েছন। েয 

বযিি জামােতর সিহত সালাত পােড়িন েস দাফেনর পর পড়েব। 

েয একবার পেড়েছ েস ই�া করেল অনযানয মুসি�েদর সােথ 

একািধকবার পড়েত পারেব, এেত েকান সমসযা েনই। আেলমেদর 

�িসু মতানুসাের দাফেনর একমাস পর পযর� জানাযার সালাত 

পড়া যায়। 

�� ২- জানাযায় অংশ�হণকারীর যিদ আংিশক 

সালাত ছুেট যায় তাহেল তা আদায় করেত হেব িক?  

উ�র – হযাা, ছুেট যাওয়া অংশ সােথ সােথ আদায় কের িনেব। 

যিদ ইমামেক তৃতীয় তাকবীের পায় তাহেল েস তাকিবর বেল 

সূরা ফািতহা পড়েব, ইমাম যখন চতুথর তাকবীর বলেব তখন েস 

িউতীয় তাকবীর বেল রাসূেলর উপর দরদ পড়েব, ইমাম যখন 

সালাম িফরােব তখন েস তৃতীয় তাকবীর বেল দু’আ পড়েব 

অতঃপর চতুথর তাকিবর িদেয় সালাম িফরােব। 
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�� ৩- ছুেট যাওয়া আংিশক সালাত আদােয়র 

আেগই যিদ লাশ তুেল েনয়া হয় তাহেল অবিশ� 

সালাত িকউােব আদায় করেব? 

উ�র – সােথ সােথ তাকিবের তাহিরমা বেল সূরা ফািতহা পড়েব, 

অতঃপর ইমােমর সােথ তাকিবর বলেব ও রাসূেলর উপর দরদ 

পড়েব। অতঃপর ইমাম সালাম িফরােল েস তাকিবর িদেয় েদা‘আ 

করেব, যার অথর: “েহ আ�াহ, তুিম এ মৃতেক কমা কর, অতঃপর 

তাকিবর বেল সালাম িফরােব”। ইমােমর সােথ দু’তাকিবর েপেল 

বিণরত পুিত অনুসরণ করেব। 

�� ৪- জানাযার সালােত ইমােমর ডানপােশ কাতার 

বি� জােয়য িক না? 

উ�র - �েয়াজেন ইমােমর ডান ও বাম িদেক কাতার বি� করা 

েযেত পাের, তেব ইমােমর িপছেন কাতার বি� করাই সু�ত, িক� 

জায়গার স�ীণরতার কারেণ ইমােমর ডান ও বােম কাতার হেত 

পারেব।  

�� ৫- মুনােফেকর উপর জানাযার নামাজ পড়া 

যােব িক?  
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উ�র – যার েনফাক সু��, তার উপর জানাযার সালাত পড়া 

যােব না। কারণ আ�াহ তাআলা বেলনঃ  

ٰ  تَُصّلِ  َوَ� ﴿ َ َحدٖ  ََ
َ
بَٗدا ّماَت  ّمِۡنُهم أ

َ
 ]٨٤: جلو� [ ﴾٨ �

“আর তােদর মেধয েয মারা িগেয়েছ, তার উপর তুিম জানাযা 

পড়েব না”। সূরা আত-তাওবাহ: (৮৪) আর যিদ েনফািকর 

িবষয়িট অ�� বা অপবাদমুলক হয়, তাহেল তার উপর জানাযা 

পড়া যােব, কারণ মৃেতর উপর জানাযা পড়া অকাটয দলীেলর 

কারেণ ওয়ািজব, যা েকান সে�েহর উারা রিহত হেব না।  

�� ৬- লাশ দাফেনর একমাস পর কবেরর উপর 

জানাযা পড়া যােব? 

উ�র - এ �সে� আেলমেদর মতাজনকয রেয়েছ, তাই উ�ম হল 

একমােসর পর না পড়া। অিধকাংশ বণরনা মেত েদখা যায় েয, 

রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম একমাস পযর� কবেরর 

উপর জানাযা পেড়েছন, একমােসর েবশী সময় অিতবািহত 

হওয়ার পর নামাজ পড়েছন বেল েকান �মাণ েনই। তাছাড়া 

�কৃতপেক জনাযা েতা দাফেনর পূেবর পের নয়।  
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�� ৭- জানাযার �ােন েপৗছেত অকম বযিি েগাসল 

খানায় জানাযা পড়েত পারেব? 

উ�র – হযাা, পড়েত পারেব যিদ েগাসলখানা পাক হয়।  

�� ৮- মৃতবযিিেক সালাত পযর� েকান কেক 

রাখেত েকান অসুিবধা আেছ িক? 

উ�র – না, তােত েকান অসুিবধা েনই।  

�� ৯- একিট হািদস বলা হয় েয,  
َميّ لّشيَيّن جإ«

ْ
ُُ نهيل َع

ْ
ْ�َ رَغ  »ته ِه

“শয়তান মৃতবযিিেক িনেয় েখলা কের”। এ 

হািদসিট কতটুকু শু? 

উ�র - এিট একিট িব�াি�কর কাথা, আমােদর জানামেত 

ইসলািম শির‘আেত এর েকান িউি� েনই। 

�� ১০- যারা কবেরর উপর িনিমরত মসিজেদ নামায 

পড়া ৈবধ মেন কের, তারা তােদর সপেক দিলল 

েপশ কের েয, মসিজেদ নবিবও েতা কবেরর উপর, 

েসখােন িকউােব সালাত শু হে�? 
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উ�র - রাসূেলর কবর মসিজেদ নয় বরং রাসূেলর কবর তাার 

ঘেরর িউতর। যারা ধারণা কের েয মসিজেদ নবিব রাসূেলর 

কবেরর উপর তােদর ধারণা উুল। 

�� ১১- জানাযার নামােজ ইমামিতর জনয 

মসিজেদর �ায়ী ইমাম অিধক হকদার, না মৃেতর 

ওয়ািরসগণ? 

উ�র – জানাযা যিদ মসিজেদ হয়, তাহেল মসিজেদর ইমামই 

জানাযা পড়ােব। 

�� ১২- আমরা জািন েয দাফেনর পর �ায় 

একমাস পযর� মৃেতর উপর নামাজ পড়া যায়। 

তাহেল �� জােগ েয, রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ 

ওয়াসা�াম িকউােব তাার েশষ জীবেন “জা�াতুল 

বািক”েত (মসিজেদর নবিবর আেশ অবি�ত 

েগার�ান) দাফন কৃত সাহাবােদর উপর জানাযা 

পেড়েছন এবং তােদরেক সে�াধন কের কথা 

বেলেছন?  
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উ�র - তােদর উপর জানাযা পেড়েছন, এর অথর হে� তােদর 

জেনয দু’আ কেরেছন, আর মৃতেদর জেনয েদা‘আ েয েকান সময় 

হেত পাের।  

�� ১৩- েয মসিজেদ কবর িবদযমান, েসখােন িক 

সালাত পড়া যােব?  

উ�র – না, েয মসিজেদ কবর রেয়েছ েসখােন সালাত পড়া যােব 

না। কারণ রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম ইয়াহূদী ও 

খৃ�ানেদরেক এ জেনয অিউশাপ কেরেছন েয, তারা তােদর 

নবীগেণর কবরেক মসিজেদ পিরণত কেরিছল। 

�� ১৪- যিদ অব�া এমন হয় েয পুরা শহের 

একিট মাষ মসিজদ, আর তােত রেয়েছ কবর 

এমতাব�ায় মুসিলমগণ িক ঐ মসিজেদ নামায 

পড়েব? 

উ�র - মুসিলম কখেনা েস মসিজেদ সালাত পড়েব না। যিদ 

কবরহীন অনয েকান মসিজদ পাওয়া যায় তা হেল ঐ মসিজেদ 

পড়েব অনযথায ঘেরই সালাত পড়েব। েকান মসিজেদ কবর 

থাকেল েদখেত হেব েয, মসিজদ আেগ িনমরাণ হেয়েছ না কবর 

আেগ ৈতির হেয়েছ, যিদ মসিজদ আেগ হেয় থােক তাহেল 
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কতৃরপেকর উপর ওয়ািজব হে� কবর খনন কের েসখান হেত 

অবিশ� হাি� মাংশ উ�লন কের সাধারণ জনগেনর জেনয 

বযাবহািরত কবর�ােন �ানা�র করা। আর যিদ কবর পূবর হেত 

থােক আর মসিজদ পের িনমরাণ হয়। তাহেল েসখান েথেক 

মসিজদ েউে� অনয জায়গায় িনমরাণ করেব, েযখােন েকান কবর 

েনই।  

কারণ আি�য়ােয় েকরােমর কবেরর উপর মসিজদ িনমরাণ করার 

কারেণ রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম ইয়াহূদী ও 

খৃ�ানেদরেক অিউশাপ িদেয়েছন। মুিমন জননী উে� সালমা ও 

উে� হাবীবাহ যখন সংবাদ িদেলন েয, হাবশায় তাারা এমন 

একিট িগজরা েদেখেছন েযখােন �িতমার ছিব িনিমরত। এতদ�বেণ 

রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বলেলনঃ “তােদর মােঝ 

েকান সৎকমরশীল েলাক মারা েগেল তারা তােদর কবেরর উপর 

মসিজদ িনমরাণ করত এবং েসখােন তােদর �িতমা �াপন করত। 

তারা আ�াহর িনকট এ উূ-পৃে�র মেধয িনকৃ�তম �াণী”। এ 

েথেক �মািণত হয় েয, েকান বযিি কবেরর উপর িনিমরত 

মসিজেদ সালাত পড়েল তা বািতল বেল গণয, এ সালাত পুনরায় 

পড়েত হেব। 
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�� ১৫- ে��ােসবামূলক রিদান জােয়য আেছ িক 

না?  

উ�র - �েয়াজেন েদয়া েযেত পাের, তেব লকয রাখােত হেব েয 

দানকারীর েযন েকান ক� না হয়। আ�াহ তাআলা বেলেছনঃ  

َّمَ  ّما لَُ�م ََّصَل  َوقَدۡ ﴿  ﴾١َِِ�ۡهِ�  ٱۡضُطَِۡرُ�مۡ  َما ِِّ�  َعلَۡيُ�مۡ  َح
 ]١١٩:جألنعي [

“অথচ িতিন েতামােদর জনয িব�ািরত বণরনা কেরেছন, যা 

েতামােদর উপর হারাম কেরেছন। তেব যার �িত েতামরা বাধয 

হেয়ছ”। সূরা আল-আনআম: (১১৯) 

�� ১৬- জানাযার িনয়ম িক ? 

উ�র - জানাযার িনয়ম এই েয, �থেম তাকিবর বেল ইমাম 

সােহব আউযুিব�াহ ও িবসিম�াহ পেড় সূরা-ফািতহা পড়েব। সূরা 

ফািতহার সােথ সূরােয় ইখলাস বা সূরােয় ‘আসেরর নযায় 

েকারআেনর েকান েছাট সূরা বা িকছু আয়াত িমিলেয় েনয়া 

মু�াহাব। সাহািব আ�ু�াহ ইব ন আ�াস রািদয়া�াহ আনহ হেত 
বিণরত আেছ েয, রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম এউােব 

সূরা িমিলেয় জানাযা পড়েতন। অতঃপর িউতীয় তাকিবর িদেয় 
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রাসূেলর উপর দরদ পড়েব, েযমন অনযানয নামােযর েশষ ৈবঠেক 

পড়া হয়। অতঃপর তৃতীয় তাকিবর িদেয় মৃেতর জেনয দু’আ 

করেব, দু’আর সময় নারী-পুরেষর েকেষ শে�র আিউধািনক 

পিরবতরন �েয়াগ করেব, একািধক জানাযা হেল বহবচেনর 

সবরনাম বযবহার করেব। অতঃপর চতুথর তাকিবর বলেব এবং 

কণকাল চুপ েথেক ডান িদেক এক সালাম িফিরেয় জানাযা েশষ 

করেব। 

আর ছানা ই�া করেল পড়েতও পাের, আবার ই�া করেল 

েছেড়ও িদেত পাের। তেব তা পিরতযাগ করাই উ�ম হেব। 

েকননা, রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন, 

“েতামরা জানাযা িনেয় তাড়াতািড় করেব।” (বুখাির ও মুসিলম) 

�� ১৭- েয বযিি জানাযা ও দাফেন অংশ�হণ 

করেব েস িক দু’িকরাত েনিক পােব? 

উ�র – হযাা, েস দু’িকরাত েনিক পােব। রাসূলু�াহ সা�া�াহ 

আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছনঃ  

 أ رب  جلغيزة ك  ي�  عغياي و�فم   أ درغاي رننه يمج  نقاجِ� ك «
 »جط  ثم اكدقا
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“েয বযিি জানাযায় অংশ�হণ করেব এবং লাশ দাফন পযর� 

অেপকা করেব েস দু’িকরাত েনকী িনেয় বািড় িফরেব, �িতিট 

িকরাত ওহদ পাহাড় সমান”। (বুখাির) 

 أ هاد جلغيزة ك  ي�  عغياي رغه قاجط «ولقول ص  جهللا عغيه وسغم 
: و ي جلقاجِين ؟ قيل: م ييمسول جهللاقي »و أ هاداي ك  ردرأ رغه قاجِين

 » ثم جلبغ� جلعظيم�«

“রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম আরও বেলেছন, েয 

বযিি জানাযায় অংশ�ণ করত নামাজ পযর� অেপকা করেব েস 

এক িকরাত েনিক পােব, আর েয জানাযায় অংশ�হণ কের দাফন 

পযর� অেপকা করেব েস দু’িকরাত েনিক পােব”। িজজসা করা 
হল, েহ আ�াহর রাসূল! দু’িকরাত বলেত িক বুঝায়? রাসূলু�াহ 

সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বলেলনঃ “দুইিট বড় পাহাড় 

সমপিরমাণ”। (বুখাির ও মুসিলম) 

�� ১৮- ইসলােম িবেশষ অবদান েরেখেছন এমন 

বযিির জানাযা একিদন বা তেতািধক িবল� করা 

যােব?  



25 

 

উ�র - িবল� করােত যিদ কলযাণ থােক তাহেল করা যােব। 

েযমন রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ােমর মৃতুয হেয়েছ 

েসামবার অথচ তাার দাফন হেয়েছ বুধবার রােত। তাই ইসলােমর 

েসবায় িনেবিদত এমন বযিির দাফন িবলে� যিদ েকান কলযাণ 

থােক, েযমন তার আ�ীয় �জেনর আগমন ইতযািদ, তাহেল িবল� 

করা েযেত পাের। 

�� ১৯- েকান মৃেতর উপর একািধক বার জানাযা 

পড়ার হকুম িক?  

উ�র - িবেশষ কারেণ একািধক বার জানাযা পড়া েযেত পাের, 

েযমন জানাযা েশেষ িকছু েলাক উপি�ত হেলা, তাহেল এরা 

মৃেতর উপর দাফেনর পূেবর বা পের জানাযা পড়েত পারেব। 

এমিনউােব েয একবার সবার সােথ জানাযা পেড়েছ েস আগত 

েলাকেদর সােথ লাশ দাফেনর পের ও পুনরায় জানাযা পড়েত 

পারেব। কারণ এেত সালাত আদায়কারী ও মৃত বযিি উউেয়র 

জনয কলযাণ রেয়েছ। 

�� ২০- মােয়র গেউর মৃত স�ােনর জানাযা পড়া 

যােব িক?  
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উ�র – পাাচ মাস বা তেতািধক সময় গেউর অব�ান কের যিদ 

েকান শ�ান মৃত উূিম� হয়, তাহেল তােক েগাসল েদেব, তার 

জানাযা পড়েব ও তােক মুসিলমেদর েগার�ােন দাফন করেব। 

�� ২১- আ�হতযাকারীর জানাযা পড়া যােব িক? 

উ�র - েযেহতু আহেল সূ�ত ওয়াল জামায়ােতর মতানুসাের 

আ�হতযার কারেণ েকউ মুসিলমেদর গি� হেত েবিরেয় যায় না, 

তাই অনযানয অপরাধীেদর নযায় তার উপরও িকছু সংখযক েলাক 

জানাযা পেড় িনেব। 

�� ২২- িনিষু সমেয় জানাযার নামাজা পড়ার 

িবধান িক? 

উ�র - িনিষু সমেয় জানাযা পড়া যােব না, তেব িনিষু সময়িট 

যিদ ল�া হয়, েযমন ফজেরর সালােতর পর হেত সূযর উঠা পযর� 

এবং আসেরর সালােতর পর হেত সুযরা� পযর�, িবেশষ �েয়াজেন 

এ দু’সমেয় জানাযা পড়া ও লাশ দাফন করা যােব। আর যিদ 

িনিষু সময়িট �� হয় তাহেল জানাযা ও দাফন িকছুই করা যােব 

না। আর স� সময় বলেত বুঝায় িঠক েবলা উঠার পূবর মুহূতর 

এবং িঠক িউ�হর ও সুযরাে�র সময়। সাহািব উকবা ইবন আেমর 

রািদয়া�াহ আনহ বেলন,  
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ث س سيت  كن مسول جهللا ص  جهللا عغيه وسغم يغايني ان ن�� رياأ و «
ك� رلغ  جلشم  نيزل  ك  رمر  وك� يقو  قيئم : ان نقب رياأ موريني

 .»جلظااة ك  رزول وك� رضّيف جلشم  لغامو 

“রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম িতন সমেয় 

আমােদরেক জানাযা পড়েত ও তােত আমােদর মৃতেদরেক দাফন 

করেত িনেষধ কেরেছন, সুেযরাদেয়র সময় যতকণ না তা 

পিরপূণররেপ উদয় হয়, িঠক িউ�হেরর সময় যতকণ না সূযর 

পি�ম িদেক েহেল যায়  এবং িঠক সূযরাে�র সময়। [মুসিলম] 

�� ২৩- িবদ’আিতর জানাযায় অংশ �হণ না করার 

িবধান িক? 

উ�র - িবদ’আিতর িবদ‘আত যিদ িবত’আিতেক কুফর পযর� 

িনেয় যায়, েযমন খােরিয, মুতািযলা ও জাহিময়া �মূখ পথ�� 

স�দােয়র িবদ‘আত। তাহেল এরপ িবদ’আিতর জানাযায় অংশ 
�হণ করা কােরা পেকই জােয়য নয়।  

আর যিদ তার িবদ‘আত এ পযরােয়র না হয়, তবুও আেলমেদর 

উিচত িবত’আেতর �িত ঘৃণা �দশরন কের তার জানাযা পিরতযাগ 

করা। 
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�� ২৪- আেলমেদর নযায় জনসাধারণ িক 

িবদ’আিতর জানাযা পিরতযাগ করেব না ?  

উ�র - �িতিট মুসিলেমর জানাযা পড়া ওয়ািজব, যিদও েস 

িবদ’আিত হয়। সুতরাং িবদ‘আত যিদ কুফেরর পযরােয়র না হয়, 

তাহেল এরপ িবদ’আিতর জানাযা মুি�েময় িকছু েলাক পেড় 

েনেব। আর যিদ িবদ‘আত কুফেরর পযরােয়র হয়, েযমন খােরিয, 

রােফিয, মুতািযলা ও জাহিময়া �মূখেদর িবদ‘আত, যারা িবপেদ-

আপেদ আলী রািদয়া�াহ আনহ ও রাসূেলর পিরবােরর অনযানয 

সদসযেদর শরণাপ� হয়, তােদরেক আ�ান কের, তাহেল এরপ 

িবদ‘আিতেদর জানাযায় অংশ�হণ করা কাহােরা জনযই জােয়য 

েনয়। আ�াহ তাআলা মুনােফক ও তােদর নযায় অনযানয 

কােফরেদর �সে� বেলেছনঃ  

ٰ  تَُصّلِ  َوَ� ﴿ َ َحدٖ  ََ
َ
بَٗدا ّماَت  ّمِۡنُهم أ

َ
ٰ  َ�ُقمۡ  َوَ�  � َ َُّهمۡ  َ�ۡ�ِهِۦٓۖ  ََ ِِ  ْ وا َُ  َ�َف

 ِ ِ ب َّ ْ  َورَُسوِ�ِۦ �  ]٨٤: جلو� [ ﴾٨ َ�ِٰسُقونَ  وَُهمۡ  َوَماتُوا

“আর তােদর মেধয েয মারা িগেয়েছ, তার উপর তুিম জানাযা 

পড়েব না এবং তার কবেরর উপর দাাড়ােব না। িন�য় তারা 

আ�াহ ও তাার রাসূলেক অ�ীকার কেরেছ এবং তারা ফািসক 

অব�ায় মারা িগেয়েছ”। সূরা আত-তাওবাহ: (৮৪) 
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�� ২৫- জানাযায় অিধক সংখযক েলােকর অংশ 

�হেণ িক িবেশষ েকান ফিজলত আেছ? 

উ�র - সাহািব আ�ু�াহ ইব ন আ�াস রািদয়া�াহ আনহ সূেষ 

বিণরত, রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছনঃ 

ش�ون نيهللا  ي  أ مجم مسغم يمو  ريقو  ع جغيزره ام�عون مج  ال�«
 »ههيئيً إال هفعام جهللا ري

“যিদ েকান মুসিলম মৃতুযবরণ কের, আর তার জানাযায় চি�শ 

জন েলাক এমন উপি�ত হয়, যারা আ�াহর সােথ কাউেক শিরক 

কের না, আ�াহ মৃত বযিির বযাপাের তােদর সুপািরশ কবুল 

করেবন”। (মুসিলম)  

তাই আেলমগণ বেলেছন, েয মসিজেদ মুসি� েবশী হয়, জানাযার 

জনয ঐ মসিজদ অেেষণ করা মু�াহাব, মুসি� যত েবশী হেব 

ততই মৃেতর জেনয কলযাণ হেব, কারণ এেত েস অিধক মানুেষর 

দু’আ পােব। 

�� ২৬- জানাযার সালােত ইমােমর দাাড়ােনার িনয়ম 

িক? 
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উ�র - সু�ত হে� ইমাম পুরষেদর মাথা বরাবর আর মিহলােদর 

মাঝা বরাবর দাাড়ােব। জানাযা একািধক েলােকর হেল �থেম 

সালাবক পুরষেদর লাশ, অতঃপর নাবােলক েছেলেদর লাশ, 

অতঃপর সাবালক নারীেদর লাশ, অতঃপর নাবােলক েমেয়েদর 

লাশ রাখেব। একই সােথ সবার উপর নামাজ পড়ার জনয �থেম 

পুরষেদর লাশ লাখেব, অতঃপর তােদর মাথা বরাবর বা�ােদর 

মাথা রাখােব, অতঃপর তােদর মাথা বরাবর নারী ও েমেয়েদর 

েকামর রাখেব। 

�� ২৭- জানাযার সালােত সূরা ফািতহা পড়ার 

হকুম িক?  

উ�র – জানাযার সালােত সূরা ফািতহা পড়া ওয়ািজব। রাসূলু�াহ 

সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছনঃ 

 »صغوج كمي مايتمو� اص� « 

“েতামরা আমােক েযউােব সালাত আদায় করেত েদখ, েসউােবই 

সালাত আদায় কর”। (বুখাির) 

রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছনঃ 
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 »ال ص ة نأ لم يقما نفيت  جلكتي  « 

“ঐ বযিির েকান সালাত হয়িন, েয সূরা ফািতহা পাঠ কের িন”। 
(বুখাির ও মুসিলম) 

�� ২৮- চতুথর তাকিবর েশেষ িকছু পড়ার িবধান 

আেছ িক? 

উ�র - চতুথর তাকিবর েশেষ িকছু পড়ার �মাণ েনই, তেব চতুথর 

তাকিবর েশেষ একটু চুপ েথেক অতঃপর সালাম িফরােব।  

�� ২৯- বযিির স�ূণর মৃতেলােকর জানাযায় 

অিতিরি তাকিবর বলা যােব িক? 

উ�র - �চিলত িনয়ম তথা চার তাকিবেরর উপর সীমাবু 

থাকাই উ�ম। রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ােমর েশষ 

জীবেন জানাযার পুিত এরপই িছল। হাবশার বাদশা না�াশী 
অতয� স�ানী মানুষ হওয়া সেরও রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ 

ওয়াসা�াম তার জানাযায় চােরর অিধক তাকিবর বেলনিন।  

�� ৩০- জানাযার নামােজ রাসূেলর উপর দরদ 

পড়ার হকুম িক?  
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উ�র - ওলামােয় েকরােমর �িশু উিি অনুযায়ী জানাযার 

সালােত রাসূেলর উপর দরদ পড়া ওয়ািজব। মুসি�রা জানাযায় 

কখেনা রাসূেলর উপর দরদ পিরতযাগ করেব না। 

�� ৩১- জানাযায় সূরা-ফািতহা পড়ার িবধান িক?  

উ�র - সূরা ফািতহা পড়া উ�ম, সাহািব ইব ন ই�াস রািদআ�াহ 

আনহ সূেষ বিণরত, রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম 

জানাযায় সূরা ফােতহা পড়েতন। 

�� ৩২- জানাযার �িত তাকিবের হাত উঠােনা িক 

সু�ত ? 

উ�র - জানাযার �িত তাকিবের হাত উঠােনা সু�ত। বিণরত আেছ 

েয, সাহািব আ�ু�াহ ইব ন ওমর ও আ�ু�াহ ইব ন আ�াস �িত 

তাকিবের হাত উঠােতন। (দারা কুতিন) 

�� ৩৩- জজনক বযিি জানাযা পড়েত মসিজেদ 

�েবশ করল, িক� তখেনা েস ফরজ সালাত পেড়িন, 

এমতাব�ায় েস িক �থেম ফরজ নামাজ পড়েব, না 

অনযানয েলাকেদর সােথ জানাযায় অংশ�হণ করেব। 
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যিদ ইিতমেধয লাশ তুেল েনয়া হয় তাহেল েস 

জানাযার নামাজ পড়েব িক না?  

উ�র -এমতাব�ায় েস �থেম জানাযার নামাজ আদায় করেব 

অতঃপর ফরজ নামাজ পড়েব, কারণ তখন যিদ েস জানাযা না 

পেড় পরবতরীেত পড়েত পারেব না, পকা�ের ফরজ নামাজ েতা 

পেরও পড়া যাে�। লাশ তুেল েনয়ার হেল দাফেনর পর জানাযা 

পড়েব। 

�� ৩৪- আমােদের কমরেকেষ েদখা যায় েয, েকান 

সহকমরী মারা েগেল িবজাপন িবতরণ করা হয়, যােত 

জানাযার সময় ও দাফেনর �ােনর উে�খ থােক, এ 

বযাপাের শির‘আেতর হকুম িক?  

উ�র - যিদ এরপ বলা হয় েয অমুক মসিজেদ অমুেকর জানাযা 

হেব ইতযািদ, তাহেল আমার জানা মেত েদােষর িকছু েনই, েযমন 

রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম না�ািশর বযাপাের 

বেলিছেলন।  

�� ৩৫- গােয়বানা জানাযার িবধান িক?  

উ�র - �িসু মতানুসাের এটা না�াশীর জেনয িনিদর� িছল। 

তেব কিতপয় আেলম বেলেছন েয, মৃত বযিি যিদ িবিশ� 
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বযিিেরর অিধকারী হয়, েযমন বড় আেলম, বড় দািয়, ইসলাম 

�চােরর েকেষ যার িবেশষ অবদান রেয়েছ, এরপ বযিির েকেষ 

গােয়বানা জানাযা পড়া েযেত পাের। িক� আমােদর জানা মেত, 

রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম এক না�ািশ ছাড়া অনয 

কােরা উপর গােয়বানা জানাযা পেড়নিন, অথচ তাার িনকট 

ম�াতুল মু�ারামাহসহ িবিউ� �ান হেত অেনক সাহািবেদর মৃতুযর 

সংবাদ এেস িছল। বা�বতার িনিরেখ এটাই সতয মেন হে� েয, 

গােয়বানা জানাযা না�ািশর জেনযই িনিদর� িছল, তথািপও যিদ 

েকউ িবিশ� বযিিেরর অিধকারী েযমন আেলম ও সরকারী 

কমরকতরা �মূখেদর উপর পড়েত চায়, তাহেল পড়ার অবকাশ 

রেয়েছ। 

�� ৩৬- জানাযায় অিধক কাতার মু�াহাব, তাই 

�থম কাতাের জায়গা েরেখ িউতীয় কাতার করা 

যােব িক?  

উ�র - ফরজ নামােজর কাতােরর নযায় জানাযার নামােজর 

কাতার হেব। তাই আেগ �থম কাতার পূণর করেব অতঃপর 

িউতীয় কাতার। এেকেষ সাহািব মােলক ইব ন হবাইরাহ 

রািদয়া�াহ আনহ সূেষ বিণরত হািদেসর উপর আমল করা যােব 
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না, কারণ তার বিণরত হািদসিট িবশু হািদেসর িবপরীত, যার 

উারা �মািণত হয় েয, �থম কাতার পূরণ করা ওয়াজীব। 

�� ৩৭- জানাযার নামাজ িক মােঠ পড়া উ�ম না 

মসিজেদ? 

উ�র - স�ব হেল মােঠ পড়াই উ�ম। তেব মসিজেদ পড়াও 

জােয়য আেছ, েযমন মুিমন জননী আয়শা রািদয়া�াহ আনহা সূেষ 

বিণরত আেছ েয, রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বয়জা 

নামীয় বযিির দু’পুেষর জানাযা মসিজেদই পেড়েছন। (মুসিলম) 

�� ৩৮- জানাযায় সূরা ফািতহা পড়া সু�ত, এ 

বযাপাের েলাকজনেক অবগত করার জেনয মােঝ 

মেধয তা �শে� পড়া েকমন? 

উ�র - কখেনা কখেনা সূরা ফািতহা �শে� পড়েত সমসযা েনই, 

যিদ সূরা ফািতহার সােথ অনয েকান েছাট একিট সূরা বা িকছু 

আয়াত িমিলেয় েনয়া হয় তাহেল আরও উাল। সাহািব আ�ু�াহ 

ইবন আ�াস রািদয়া�াহ আনহমা সূেষ বিণরত আেছ েয, 

রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম জানাযার নামােজ সূরা 

ফািতহার সােথ অনয সূরা িমিলেয় িনেতন। তেব যিদ শধু সূরা 

ফািতহা পেড় তাও যেথ�।  
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�� ৩৯- গােয়বানা জানাযার পুিত িক?  

উ�র - লাশ উপি�ত থাক আর না থাক জানাযার পুিত একই। 
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দাফন ও �াসি�ক আেলাচনা 

�� ১- কবেরর উপর পাথরকুিচ রাখা ও পািন 

েদয়ার িবধান িক?  

উ�র - যিদ স�ব হয় কবেরর উপর পাথরকুিচ রাখা মু�াহাব, 

েকননা এর ফেল কবেরর মািট জেম থােক। বিণরত আেছ, 

রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ােমর কবেরর উপর কাাচ 

উা�া রাখা হেয়িছল। কবেরর উপর পািন ঢালা মু�াহাব, েযন 

মািটগেলা জেম যায় ও সহেজ মানুেষর দৃি�েগাচর হয়, ফেল 

মানুষ তার অবমাননা েথেক মুি থাকেব। 

�� ২- লাশ কবের েরেখ মুখ খুেল েদেব িক?  

উ�র - মুখ খুলেব না বরং েঢেক রাখেব। হযাা, এহরামা�ায় যার 

মৃতুয হয় তার মুখ খুেল েদেব। আরাফােতর ময়দােন এহরাম 

অব�ায় জজনক বযিির মূতয হেল েলােকরা রাসূলু�াহ সা�া�াহ 

আলাইিহ ওয়াসা�ামেক তার দাফন স�েকর িজেজস করেল 

রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলনঃ 

ال تمموج ماسه وال وجاه رننه يبعث إلسغوه نميء وسدم و�فغوه   ثو�يه و«
 »يو  جلقيي   مغبيي
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“তােক কুলপাতা িমি�ত পািন উারা েগাসল দাও এবং এহরােমর 

দু’কাপেড় কাফন দাও, তার মাথা ও মুখ েঢেকা না, কারণ 

িকয়ামেতর িদন েস তালিবয়া পড়েত পড়েত উঠেব”। (বুখাির ও 
মুসিলম) 

�� ৩- অেনেকই মুখ েখালা রাখা ও পাথর রাখার 

িবষয়িট খুব গরর েদয়, মূলত এর েকান িউি� 

আেছ িক?  

উ�র – এ ধরেণর কথার েকান িউি� েনই, এটা মুখরতা ও 

অজতার আলামত। 

�� ৪- মৃত বযিি যিদ তার লাশ অনয েকান শহের 

দাফন করার জনয অিসয়ত কের, তাহেল তার এ 

অিসয়ত পুেরা করা িক ওয়ািজব? 

উ�র – না, তার এ অিসয়ত পুেরা করা ওয়ািজব নয়, েস যিদ 

েকান মুসিলম শহের মারা যায়, তাহেল তােক ঐ শহেরই দাফন 

করা বা�নীয়। 

�� ৫- দাফন করার সময় মিহলােদর কবর েঢেক 

রাখার িবধান িক? 
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উ�র - এটা উ�ম।  

�� ৬- মৃত বযিি যিদ জীিবতেদর জুতার আওয়াজ 

শনেত পায়, তাহেল েস তালিকন অবশযই শনেত 

পােব, এ ধরেণর ম�বয কতটুকু সিঠক?  

উ�র – শিরয়ত অনুেমািদত সকল ইবাদত িনধরািরত ও সীমাবু, 

এেত অনুমান বা ধারণার েকান অবকাশ েনই। মৃত বযিি 

জীিবতেদর পােয়র �িন েশােন িঠক, িক� এর ফেল তার েকান 

ফায়দা হয় না। 

মৃতুযর ফেল মানুষ দুিনয়া হেত আেখরােত িফের যায়, কমর�ল 

তযাগ কের েউােগর জায়গায় �তযাবতরন কের।  

�� ৭- কবর খনেনর লাহাদ ও েশক তথা িস�ুক 

ও বগিল এ দু’�কােরর মেধয েকানিট উ�ম এবং 

দাফন েশেষ কবর কতটুকু উাচু করেব? 

উ�র - মদীনাবাসী লাহাদ খনেনই অউয� িছল, তেব কখেনা 

কখেনা েশকও খনন করত, েযেহতু আ�াহ তাআলা তার হাবীব 

মুহা�াদ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ােমর জেনয লাহাদ পছ� 

কেরেছন, তাই লাহাদই উ�ম, তেব েশকও জােয়য, িবেশষ কের 
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যখন েকান �েয়াজন েদখা েদয়। সাহািব ইবেন আ�াস 

রািদয়া�াহ আনহ েথেক বিণরত, 

 لااني وجلشق لي جلغحد

“লাহাদ আমােদর জেনয আর েশক অনযেদর জেনয”। এ হািদসিট 

খুবই দুবরল। কারণ এ হািদেসর সনেদ িবদযমান আ�ুল-আ’লা 

আছছালাবী নামক জজনক বণরনাকারী হািদস বণরনার েকেষ 

িনউররেযাগয নয়। আর কবর উাচু করা হেব এক িবঘত বা তার 

কাছাকািছ পিরমাণ। 

�� ৮- অেনক েকেষ েদখা যায় েয, মৃেতর ওলী 

ওয়ািরসগণ উপি�ত েলাকেদর উে�েশয বেলন, 

স�ািনত উপি�িত আপনারা আপনােদর দািব-দাবা 

মাফ কেরিদন, তােক কমা কের িদন, তার জেনয 

সবাই আ�াহর িনকট কমা �াথরনা করন। এ 

জাতীয় �থা িক শিরয়ত স�ত? 

উ�র – এ জাতীয় �থার েকান িউি� আেছ আমার জানা েনই। 
হযাা, যিদ জানা থােক েয, মৃতুযবরণকারী েলাকিট মানুেষর উপর 

জুলুম কেরেছ তাহেল বলা েযেত পাের েয, আপনারা আপনােদর 



41 

 

দাবী মাফ কেরিদন। অনযথায় শধু এ কথা বলাই যেথ� েয, 

আপনারা তার জেনয আ�াহর িনকট দু’আ ও কমা �াথরনা করন। 

�� ৯- কবর বা কবর�ােনর রা�া আেলাকৃত করার 

িবধান িক? 

উ�র - যিদ তা মানুেষর উপকােথর বা লাশ দাফেনর সুিবদােথর 

করা হয় তাহেল জােয়য, েযমন �াচীর েঘরা েগার�ান েযখােন 

পযরা� পিরমাণ আেলা েনই, লাশ দাফেনর সুিবধােথর েসখােন 

আেলার বযব�া করা ৈবধ। অনযথায় কবেরর উপর বািত জালােনা 

বা কবরেক আেলাকস�া করা নাজােয়য। রাসূলু�াহ সা�া�াহ 

আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন,  

لعأ مسول جهللا ص  جهللا عغيه وسغم زجئمج  جلقبوم وجنتذذيأ عغياي جنسيجد «

 )موجه جلت ذي( »وجلسج

“কবর িযয়ারতকারী নারী, কবেরর উপর মসিজদ িনমরাণকারী ও 

তােত আেলাকস�াকারীেদর উপর রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ 

ওয়াসা�াম লানত কেরেছন”। (িতরিমিজ) 
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অনুরপ যিদ মানুেষর চলাচেলর সুিবধােথর রা�ায় বািত েদয়া হয় 

আর তােত কবর িকছুটা আেলাকৃত হয় তবুও েদােষর িকছু েনই। 

অনুরপ লাশ দাফেনর জেনয বািত জালােনােত েকান সমসযা েনই। 

�� ১০- মাইেয়যেতর সােথ চলার সু�ত তিরকা িক? 

উ�র – মাইেয়যেতর সােথ জানাযার �ােন যােব, অতঃপর 

েগার�ােন দাফন েশষ করা পযর� অেপকা করেব। রাসূলু�াহ 

সা�া�াহ আলািহ ওয়াসা�াম বেলেছন,  

 أ رب  جغيزة مسغم إيميني وجكسسيني ونن  عاي ك  ي�  عغياي و�فم   أ « 

 )ه جلذيميموج( »درغاي رننه يمج  نقاجِ� ك قاجط  ثم جبم اكد

“েয বযিি  মােনর সিহত ও সাওয়ােবর আশায় েকান মুসিলেমর 

জানাযায় অংশ �হন করল এবং দাফন পযর� তার সােথ থাকল 

ও তার দাফন কমর েশষ করল, েস দু’িকরাত েনিক িনেয় িফরেব, 

�েতযক িকরাত ওহদ পাহাড় পিরমাণ”। (বুখাির) 

�� ১১- মৃত বযিির জনয ইে�কামােতর দু’আ কখন 

করেব, দাফেনর পর না দাফেনর মােঝ?  

উ�র – দাফন েশষ কের। রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলািহ ওয়াসা�াম 

দাফেনর কাজ েশষ কের কবেরর পােশ দািড়েয় বেলিছেলন, 
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 )انودجودموجه ( »جلثبيت رننه جآلن �سأل ل جهللاجستافموج ألخي�م ، وجسألوج « 

“েতামরা েতামােদর উাইেয়র জনয কমা পাথরনা কর এবং আ�াহর 

িনকট তার জনয ইে�কামােতর েদা‘আ কর, কারণ এখন তােক 

�� করা হেব। [আবু দাউদ] 

غّ ه مَُسْوله «  مه
 )موجه جنودجود( »جهللاه هللا جهللاه وََعَ

“আ�াহর নােম ও তার রাসূেলর তিরকা অনুযায়ী এ লাশ দাফন 

করিছ”। (আবু দাউদ) 

�� ১২- কবর আযাব �সে� অেনক ঘটনা বণরনা 

করা হয়, েযমন জজনক বযিিেক দাফন করার 

উে�েশয কবের রাখা হেল সাপ েবিরেয় আেস, যখন 

অনয কবের রাখা হয় েসখােনও সাপ েবিরেয় আেস 

ইতযািদ, এ সবের িউি� কতটুকু? 

উ�র - ঘটনার সতযতা সমে� আ�াহ তাআলাই উাল জােনন, 

তেব এ ধরেণর ঘটনা অ�াউািবক িকছু নয়। আ�ামা ইবেন রজন 

রািহমাহ�াহ িনজ �প “আহওয়ালুল কবর” এ �সে� অেনক 

ঘটনা বণরনা কেরেছন, েযগেলার িবশুতা স�েকর আ�াহই উাল 

জােনন।  
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�� ১৩- ওয়াজ ও নিসহেতর সময় এসব ঘটনা 

উপা�াপন বলা িক িঠক? 

উ�র – এসব ঘটনার িবশুতা স�েকর েযেহতু জানা যায়িন, তাই 

এগেলা না বলা উ�ম। রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ 

ওয়াসা�ােমর িবশু হািদস উারা যা �মািণত তাই যেথ�। মূল 

িবষয় হে� মানুষেদরেক ইবাদেতর �িত উৎসাহ দান করা ও 

গনােহর �িত িনরৎসািহত করা। েযমনিট কেরিছেলন নিব 

সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম ও তার সাহাবােয় িকরাম। এ ছাড়া 

বা�ব-অবা�ব িক�া-কািহনী না বলাই উাল। 

�� ১৪- এক কবের নারী-পুরষ উউয়েক দাফন 

করা িক জােয়য? 

উ�র – এেত েকান সমসযা েনই, �েয়াজেন েদয়া েযেত পাের, 

যখন যুু বা মহামাির ইতযািদ কারেণ অেনক লাশ একষ জমা 

হয়। 

�� ১৫- লাশ কবের েরেখ বাাধন খুেল েদেব িক?  

উ�র - বাাধন খুেল েদয়া উ�ম, সাহািবগণ এরপ করেতন।  
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�� ১৬- কবেরর উপর েকান িচ� �াপন করা 

জােয়য আেছ িক? 

উ�র - কবেরর উপর পাথর, হাি� বা েলাহা ইতযািদ উারা িচ� 

�াপন করার েদাষণীয় নয়, রাসূল সা�া�াহ আলািহ ওয়াসা�াম 

সাহািব ওসমান ইবন মাজউন রািদয়া�াহ আনহর কবেরর উপর 

িচ� �াপন কেরিছেলন। 

�� ১৭- মৃতেক েকবলামুিখ কের রাখা সু�ত না 

মু�াহাব? 

উ�র - মৃতেক েকবলামুখী কের রাখা সু�ত। রাসূলু�াহ সা�া�াহ 

আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন,  

 )دجود نواموجه ( »و اموجري جلكعب  قبغت�م اكييء«

“জীিবত ও মৃত উউয় অব�ায়ই বাইতু�াহ েতামােদর িকবলা”। 

(আবুদাউদ)  

তাই মৃতেক ডান পাাজের শইেয় েকবলামুখী কের রাখেব।  

�� ১৮- কবর সং�ার করা িক জােয়য?  
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উ�র – �েয়াজন হেল কবর সং�ার করা যায়, েযমন কবেরর 

িনিদর� জায়গা উুেল যাওয়ার স�াবনা থাকেল বা অনয েকান 

�েয়াজেন। 

�� ১৯- মৃতুেদর হাি� জীণর হেয় েগেল েসগেলা 

অনযষ �ানা�র করা িক জােয়য?  

উ�র -  �েয়াজন হেল �ানা�র করা যােব, অনযথায় িনজ �ােন 

কবর বহাল থাকেব। 

�� ২০- িদেন লাশ দাফন করা উ�ম, এ কথার 

িউি� িক? 

উ�র - িনিষু িতন সময় বযতীত েয েকান সময় লাশ দাফন করা 

ৈবধ, সাহািব উকবা ইবন আেমর রািদয়া�াহ আনহ বেলনঃ 

“আমােদরেক রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম িতন সময় 

নামাজ পড়েত ও আমােদর মৃতেদরেক দাফন করেত িনেষধ 

কেরেছন, সূযরা�, সূেযরাদয় ও িঠক িউ�হেরর সময়, যতকণ না তা 

েহেল যায়। 

�� ২১- মৃত বযিি যিদ মিহলা হয়, আর তার েকান 

অিউউাবক যিদ উপি�ত না থােক, তাহেল পুরষগণ 
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ে��ায় তার লাশ কবের রাখার বযাপাের িক 

সহেযািগতা করেত পারেব?  

উ�র – মৃত মিহলার অিউউাবক উপি�ত থাকা সেরও তার লাশ 

কবের রাখার বযাপাের ে��ায় পুরষরা সহেযািগতা করেত 

পারেব। রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম উপি�ত থাকা 

সেরও তাার এক েমেয়র লাশ অনয পুরষরা কবের নািমেয় িছল।  

�� ২২- েকান মসিজেদ যিদ কবর থােক, যা 

�ানা�ের িফতনার আশ�া হয়, তাহেল েস কবরিট 

�ানা�র করা িক ওয়ািজব? 

উ�র - এমতাব�ায় েদখেত হেব েয েকানিট আেগ, কবর না 

মসিজদ, যিদ মসিজদ আেগ িনমরাণ হয়, তাহেল মসিজদ িঠক 

েরেখ কবর িনঃেশষ করেত হেব, তেব এ কাজিট আদালত বা 

�শাসেনর পক েথেক করা েযন েকান ধরেণর িফতনা সৃি� না 

হয়। আর যিদ কবর আেগ �ািপত হয়, তাহেল কবর িঠক েরেখ 

মসিজদ েউে� েফলেত হেব। রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ 

ওয়াসা�াম বেলছন, 

 تفق ع ( »لعأ جهللا جلاود وجل�يم  جتذوج قبوم انبييئام مسيجد«
 )صحته
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“ইয়াহূদী ও নাসারােদর উপর আ�াহর অিউশাপ, তারা তােদর 

নিবেদর কবরসমূহেক মসিজেদ পিরণত কেরেছ”। (বুখাির ও 

মুসিলম) 

এমিনউােব মুিমন জননী উে�-সালমা ও উে� হািববা রািদয়া�াহ 

আনহা হাবশায় অবি�ত গীজরা ও তােত িনিমরত মূিতর স�েকর 

রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ামেক সংবাদ িদেল, িতিন 

বেলনঃ 

اوإك إمج  ي  ريام جلمجم جل�يلن نغوج ع قبه مسجدج وصوموج ريه رغك «
 )موجه جلذيمي ومسغم( »ك اجم جلغق عغد جهللاجل�وم اوإ

“তারা এমন েয, যখন তােদর েকান েনককার েলাক মারা যায়, 

তারা তার কবেরর উপর মসিজদ িনমরাণ কের ও তােত তার ছিব 

অ�ন কের, এরাই আ�াহর িনকট িনকৃ�তম মাখলুক”। (বুখাির 

ও মুসিলম) 

হািদস দু’িট উারা �মািণত হয় েয, কবেরর উপর িনিমরত মসিজেদ 

নামাজ পড়েল তার নামাজ শু হেব না। রাসূলু�াহ সা�া�াহ 

আলাইিহ ওয়াসা�াম এ ধরেণর মসিজেদ নামাজ পড়েত িনেষধ 

কেরেছন, কারণ এটা িশরেক আকেরর মােধয গণয।  
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�� ২৩- এক কবের দু’লাশ রাখার পুিত িক? 

উ�র - দু’জেনর মেধয েয অিধক স�ানী তােক �থেম িকবলা 

মুখী কের রাখেব, অতঃপর িউতীয় বযিিেক রাখেব। উউয়েক ডান 

পাজেরর উপর িকবলামুখী কের েশায়ােব। যিদ িতন বযিিেক 

একই কবের দাফন করেত হয়, তাহেল তৃতীয় বযিিেক পূেবরর 

দু’জেনর পােশ েশায়ােব। বিণরত আেছ েয, ওহদ যুেু 

শাহাদতবরণকারী সাহাবােদর লােশর বযাপাের রাসূলু�াহ সা�াহ 

আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন দু’জন, দু’জন ও িতনজন িতনজন 

কের এক-এক কবের দাফন কর। েয েকারআেন অিধক পারদশরী 

তােক আেগ রাখ। 

�� ২৪- দাফন করার সময় িনে� বিণরত আয়াত 

পাঠ করার িবধান িক? 

َُِجُ�مۡ  َوِمۡنَها نُعِيُدُ�مۡ  َو�ِيَها َخلَۡقَ�ُٰ�مۡ  ِمۡنَها﴿ ىٰ  تَاَرةً  ُ�ۡ ََ ۡخ
ُ
﴾ ٥ أ

 ]٥٥:ِه[

 “মািট েথেকই আিম েতামােদরেক সৃি� কেরিছ, মািটেতই আিম 

েতামােদরেক িফিরেয় েনব এবং এ মািট েথেকই েতামােদরেক 

পুনরায় েবর কের আনব”। সূরা তা-হা: (৫৫) 
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উ�র - দাফেনর সময় এ আয়াত বলা সু�ত তেব এর সােথ 

আেরা যুি করেব— 

 جهللا جكب�سم جهللا و

�� ২৫- কাফেনর কাপেড় কািলমােয় তাইিয়যবা 

িলখা, অথবা কাগেজ িলেখ তা কাফেন েরেখ েদয়া 

েকমন?  

উ�র - এ ধরেণর কােজর েকান িউি� েনই। শিরয়ত �ীকৃত 

কাজ হে� উপি�ত েলাকজন মুমূষুর বযিিেক কািলমােয় তাইিয়যবা 

তালিকন করেব। রাসূলু�াহ সা�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন, 

 )موجه مسغم( »لقغوج موري�م ال � إال جهللا«

“েতামরা েতামােদর মৃতেদরেক লা-ইলাহা ই�া�াহ-এর তালিকন 

কর”। (মুসিলম) েযন মৃেতর সবরেশষ কথা “লা-ইলাহা ই�া�াহ” 
হয়। এ ছাড়া কাফেনর উপর বা কবেরর েদয়ােল কািলমা েলখার 

েকান িবধান েনই। 

�� ২৬- কবেরর পােশ দািড়েয় ওয়াজ করা েকমন? 
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উ�র - কবেরর পােশ দািড়েয় ওয়াজ করেত িনেষধ েনই, এটা 

িবদআেতর অ�উুরি নয়, সাহািব বারা ইব ন  আেজব রািদয়া�াহ 

আনহ হেত বিণরত আেছ েয, রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ 

ওয়াসা�াম কবেরর পােশ দািড়েয় ওয়াজ কেরেছন। 
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সা�না দান ও �াসি�ক আেলাচনা 

�� ১- েশাকবাতরা অনু�ােন উপি�ত হওয়া ও 

তােদর সােথ ৈবঠক করা িক ৈবধ? 

উ�র - েশাকাহত মুসিলম পিরবারেক সা�না েদয়া মু�াহাব, এর 

মাধযেম তােদরেক সুহদয়তা েদখােনা হয়। এ সময় যিদ তােদর 

িনকট চা, কিফ ইতযািদ পান কের বা আতর ইতযািদ �হণ কের, 

যা সাধারণত অনযানয সাকাত �াথরীেদর সােথ করা হয়, এেত 

েকান সমসযা েনই। 

�� ২- েশাক �কােশর সময় এ কথা বলা েকমন 

েয, েস তার েশষ িঠকানায় চেল েগেছ? 

উ�র - আমার জানামেত তােত েকান সমসযা েনই, কারণ দুিনয়ার 

তুলনায় পরকাল িন�য় তার েশষ িঠকানা। তেব মুিমনেদর 

সিতযকােরর েশষ িঠকানা হে� জা�াত আর কােফরেদর েশষ 

িঠকানা হে� জাহা�াম। 

�� ৩- সা�না েদয়ার উে�েশযঃ 

ُتَها﴿ َّ ََ ٰ ِِّنةُ  ٱَّۡفُس  َٓ ََ ۡط َُ ۡ  ]٢٧:جلفجم[ ﴾٢ ٱۡ
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“েহ �শা� আ�া” [ফজর: ২৭] বেল মৃতেক 

সে�াধন করা েকমন? 

উ�র - এ ধরেণর বাকয পিরতযাগ করা উিচত, কারণ তােদর 

জানা েনই েয মৃেতর আ�া বা�িবেকই েকমন। শিরয়ত 

অনুেমািদত আমল হে� মৃেতর জেনয �াথরনা করা, তার জেনয 

কমা ও রহমেতর েদা‘আ করা। 

�� ৪- েপপার পিষকায় েশাক�কাশ করা েকমন, 

এটািক মাতেমর অ�উূরি?  

উ�র - এটা িনিষু মাতেমর অ�উূরি না হেলও বজরন করা 

উিচত, কারণ এেত িন�েয়াজেন অেনক অথর বযয় হয়। 

�� ৫- মৃেতর অেনক শউাকা�ী িতন িদন পযর� 

মৃেতর বািড়েত অব�ান কের, এটা েকমন?  

উ�র – মৃেতর পিরবােরর সােথ হদযতা �কােশর জনয েসখােন 

িতন অব�ান করা ৈবধ, তেব এ েকেষ ওিলমার নযায় েলাকেদর 

জনয খাওয়ার অনু�ান করেব না। 

�� ৬ - সা�না েদয়ার জনয িক েকান িনধরািরত 

সময় আেছ? 
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উ�র - আমার জানামেত এর জনয িনধরািরত েকান সময় েনই। 

�� ৭- েশাকাহত পিরবারেক খানা েপৗছােনা বাবদ 

জেবহকৃত �াণী পািঠেয় েদয়া েকমন?  

উ�র - েদয়া েযেত পাের, িনকটতম আ�ীয়েদর উারা তা রা�া 

কের েনেব। মুতার যুেু সাহািব জাফর ইবন আবু তািলব 

শাহাদত বরণ করেল, রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম 

তাার পিরবােরর েলাকেদরেক বলেলন, েতামরা জাফেরর 

পিরবােরর জনয খানা ৈতির কের পািঠেয় দাও, কারণ তারা কিঠন 

িবপদ�� খানা ৈতিরর মানিষকতা তােদর েনই। 

�� ৮- মৃত বযিি অিসয়ত কেরেছ েয, তার 

ইে�কােলর পর েযন িবলাপ করা না হয়, তবও যিদ 

েকউ তার জনয িবলাপ কের, তাহেল িক মৃতেক 

আযাব েদয়া হেব? 

উ�র - তার বযাপাের আ�াহ তাআলাই উাল জােনন, �েতযেকর 

উিচত তার আপনজনেদরেক এ িবষেয় সতকর করা। ওয়ািরসেদর 
সতকর করার পরও যিদ েকউ তার জনয িবলাপ কের তাহেল 

ইনশা�াহ েস অপরাধী বেল সাবয� হেব না। মহান আ�াহ তালা 

বেলন,  
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ٞ  تَزِرُ  َوَ� ﴿ ىٰۚ  وِۡزرَ  َوازَِرة ََ ۡخ
ُ
 ]١٨:ريِم[ ﴾١ أ

“আর েকান েবাঝা বহনকারী অেনযর েবাঝা বহন করেব না”। 

সূরা ফািতরঃ (১৮) 

�� ৯- েশাকাহত পিরবােরর জনয ে�িরত দুপর বা 

রােতর খাবাের অনয েকউ অংশ�ণ করেল তা িক 

মাতম বা িবলােপ পিরণত হেব? 

উ�র – না, তা মাতেমর অ�উূরি হেব না। কারণ আগত 

েলাকেদর জনয েশাকাহত পিরবার খানার বযাব�া কেরিন, বরং 

অনযরা তােদর জনয বযাব�া কেরেছ, আর তা অিতিরি হওয়ায় 

অনযরা তােত অংশ�হণ কেরেছ, তাই এেত েকান সমসযা েনই।  

�� ১০ – অিন�ায় যিদ ��েনর মেধয িবলাপ 

এেস যায় তাহেল তার হকুম িক?  

উ�র - িবলাপ সবরা�ায় না জােয়য, তেব চকু অ িশি ও অ�র 

িবষ� হেত পাের। রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ােমর 

পুষ ই�ািহেমর ইে�কােলর পর িতিন বেলেছন,  
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جلم  و إني لفمجقك يي  جلقغُ ززن وال نقول إال  ي يمض جلع� رد   و«
 )موجه جلذيمي »إنمجايم نحزونون

“চকু অ  িবসজরন করেছ, অ�র বযিথত হে�, তবুও �উূর 

অস�ি�র কারণ হয় এমন কথা বলব না, েহ ই�াহীম, েতামার 

িবরেহ আমরা বযিথত”। (বুখাির)  

�� ১১ - েশাক�কােশর জনয সফর করা ও 

েশাকাহত েলাকেদর িনকট অব�ান করা েকমন?  

উ�র - এ িবষয়িট েশাকাহত েলাকেদর অব�ার উপর িনউরর 

করেব, তারা যিদ এেত আ�েবাধ কের তাহেল তােদর িনকট 

অব�ান করেত েকান সমসযা েনই, অনযথায় নয়। 

�� ১২ - ফিকহগণ বেলেছন, �ামী বযতীত অনয 

কােরা জনয সেবরাা িতন িদন েশাক �কাশ করা 

ৈবধ, অথরাৎ সাজসসা তযাগ করা, কথািট কতটুকু 

সতয? 

উ�র - কথািট স�ূণর সিঠক, িবশু হািদস উারা তা �মািণত। 

রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন,  
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 تفق ( »ال تد جمماة ع  يت روال ث س إال ع زوج ام�ع  اهام وعشج« 
 )عغيه

“েকান নারী মৃত বযিির জনয িতন িদেনর েবশী েশাক �কাশ 

কেরব না, তেব তার �ামীর জনয চারমাস দশিদন েশাক �কাশ 

করেব”। (বুখাির ও মুসিলম) 

�� ১৩ - েশাকাহত পিরবার িনেজেদর খানা 

িনেজরা পাক করেত পারেব িক?  

উ�র – হযাা, তারা িনেজেদর খানা িনেজরা রা�া করেব, এেত 

েকান সমসযা েনই, তেব কােরা জনয পাকােব না। 

�� ১৪ - মৃত বযিিেক উে�শয কের েশাকগাথা ছ� 

বা কিবতা পাঠ করা িক মাতেমর অ�উূরি? 

উ�র - মৃতেক উে�েশয কের েশাকগাথা ছ� বা কিবতা পাঠ করা 

হারাম ও িনিষু মাতেমর অ�উূরি হেব না। তেব কােরা �শংসায় 

সীমািতিরি করা েকান অব�ােত জােয়য হেব না। েযমন কের 
থােক কিব ও গায়কগণ।  
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�� ১৫ - পষ-পিষকার মাধযেম েশাকবাতরা পাঠেনা 

েকমন? 

উ�র - িবষয়িট িবেবচনা সােপক, কারণ এটা একিট বযয়বহল 

কাজ, তবুও যিদ সতযবাণী উারা েশাক�কাশ করা হয় তেব 

জােয়য, তেব এউােব না করাই উ�ম। েশাকাহত পিরবারেক 

সা�নার জনয এতটুকুই যেথ� েয, তােদর িনকট পষ পাঠােব বা 

েমাবাইল করেব, বা সাকাত করেব। 
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কবর িযয়ারত 

�� ১ - কবর দৃি�েগাচর হেল বা কবেরর েদয়াল 

অিত�ম করেল কবরবাসীেদরেক সালাম করেত 

হেব িক? 

উ�র – পিথক হেলও সালাম েদয়া উ�ম, এরপ বযিির 

িযয়ারেতর িনয়ত কের েনয়া উ�ম। 

�� ২ - িযয়ারতকারীর িনিদর� কবেরর পােশ িগেয় 

িযয়ারত করার হকুম িক?  

উ�র - েগার�ােনর �থম কবেরর পােশ দাািড়েয় েদা‘আ করাই 

যেথ�, তবুও যিদ িনিদর� কবেরর পােশ দাািড়েয় েদা‘আ ও সালাম 

করেত চায় করেত পারেব।  

�� ৩ – মৃত বযিি িযয়ারতকারীেক িচনেত পাের?  

উ�র - কিতপয় হািদেস এেসেছ েয, িযয়ারতকারী যিদ এমন হয় 

েয দুিনয়ােত তার সােথ পিরচয় িছল তাহেল আ�াহ 

িযয়ারতকারীর সালােমর উ�র েদয়ার জনয তার রহ িফিরেয় েদন 



60 

 

। িক� এ হািদেসর সনেদ িকছু �িট রেয়েছ। অবশয আ�ামা 

ইবেন আ�ুল বার রািহমাহ�াহ হািদসিটেক সিহহ বেলেছন। 

�� ৪ - উে� আিতয়া রািদয়া�াহ আনহ সূেষ 

বিণরত,  
 »نايغي عأ جربي  جلغيئز ولم يعز  عغيغي«

“আমােদরেক জানাযার সােথ চলেত িনেষধ করা 

হেয়েছ, িক� কেঠার িনেষধাজা আেরাপ করা 

হয়িন”। হািদসিটর বযাখযা িক?  

উ�র - আব�া দৃে� �িতয়মান হে� েয, বণরনাকারীর  মেত 

িনেষধিট কেঠার নয়, তেব আমােদর েজেন রাখা উিচত েয 

�েতযক িনেষধ হারাম। কারণ রাসূলু�াহ সা�াহ আলাইিহ 

ওয়াসা�াম বেলেছন। 

 تفق ( » ي نايت�م عغه ريجتنبوه و ي اممر�م نه رأروج  غه  ي جستلعتم«
 )هعغي

“আিম যার েথেক েতামােদরেক িনেষধ কির, েতামরা তা পিরতযাগ 

কর, আর আিম েতামােদরেক যার আেদশ েদই, েতামরা তা 

সাধযানুসাের পালন কর”। (বুখাির ও মুসিলম) এ হািদস উারা 



61 

 

�িতয়মান হয় েয, মিহলােদর জানাযার সােথ কবর পযর� যাওয়া 

হারাম, তেব পুরষেদর নযায় তারা জানাযায় অংশ �হণ করেত 

পারেব। 

�� ৫ - একিট হািদেস আেছ েয, রাসূলু�াহ সা�াহ 

আলাইিহ ওয়াসা�াম জজনক বযিিেক কবেরর উপর 

জুতা িনেয় হাটেত েদেখ বলেলন, েহ জুতা ওয়ালা! 

েতামার জুতাউয় খুেল নাও। এ হািদেসর উপর িক 

আমল করা যােব? জুতা িনেয় েকউ কবেরর উপর 

হাটা-চলা করেত চাইেল তােক িক িনেষধ করা হেব?  

উ�র – হযাা, বিণরত হািদেসর উপর আমল করা যােব, সুতরাং 

েকান অব�ােতই কবেরর উপর জুতা িনেয় হাটা-চলা করা জােয়য 

হেব না। হযাা, িবেশষ �েয়াজেন েযমন কবেরর উপর যিদ 

কাাটাদার গাছ থােক বা মািট অতয� গরম হয়, েয কারেণ 

খািলপােয় চলা অস�ব হয়, এমতাব�ায় জুতা িনেয় কবেরর উপর 

হাাটা েযেত পাের, এরপ েকান িবেশষ �েয়াজন না হেল তােক 

অবশযই িনেষধ করা হেব, েযমন রাসূলু�াহ সা�াহ আলাইিহ 

ওয়াসা�াম িনেষধ কেরেছন। তােক শির‘আেতর হকুম জািনেয় 

েদেব। 
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�� ৬ - েগার�ােন �েবশকােল জুতা খুলার িবধান 

িক?  

উ�র - কবেরর উপর িদেয় েহােট েগেল জুতা অবশযই খুলেত 

হেব, আর যিদ কবেরর উপর িদেয় না েহেট েগার�ােনর �থম 

কবেরর পােশ দাািড়েয় সালাম েদয়, তা হেল জুতা খুলেত হেব 

না। 

�� ৭ – জজনক মিহলােক রাসূলু�াহ সা�াহ 

আলাইিহ ওয়াসা�াম একিট কবেরর পােশ ��রত 

আব�ায় েদেখ বেলিছেলন, 

 »جر  جهللا وجصبي«

“আ�াহেক উয়কর ও ৈধযরধারণ কর”। (বুখাির ও 

মুসিলম) এ হািদস িক মিহলােদর কবর িযয়ারত 

ৈবধ �মাণ কের না? 

উ�র - স�বত উি�িখত ঘটনািট নারী পুরষ িনিবরেশেষ সকেলর 

জনয কবর িযয়ারত ৈবধ থাকাকািলন সমেয়র ঘটনা। আর 
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মিহলােদর জনয কবর িযয়ারত িনিষুকারী হািদস এ হািদেসর 

জেনয নােসখ বা এ হািদসেক রিহতকারী। 

�� ৮ - িকছু িকছু শহের অেনক মানুষ কবেবর 

উপর ঘর ৈতির কের েসখােন বসবাস কের। এটা 

কতটুকু শিরয়ত স�ত? 

উ�র – এটা েনহােয়ত গিহরত ও িন�নীয় কাজ, এ কােজর উারা 

কবরবাসীেদর অপমান করা হয়, তাই তােদরেক এ কাজ হেত 

বারণ করা এবং শির‘আেতর িবধান স�েকর অবিহত করা 

জররী। তারা এসব কবেরর উপর েযসব সালাত আদায় কেরেছ, 

তা সব বািতল ও বৃথা। এ অব�ায় কবেরর উপর বসাও অতয� 

গিহরত কাজ। রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া�াম বেলেছন, 

 )موجه مسغم( »ال ر�غوج إ  جلقبوم وال تغسوج عغياي  «

“কবেরর িদেক মুখ কের নামাজ পড়েব না এবং কবেরর উপর 

বসেব না”। (মুসিলম) রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলইিহ ওয়াসা�ম 

আেরা বেলেছন, 

 )موجه جلذيمي( »بوم انبييئام مسيجدلعأ جهللا جلاود وجل�يم  جتذوج ق«
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“আ�াহ ইয়াহূদী ও নাসারােদর উপর লানত কেরেছন, কারণ 

তারা তােদর নবীেদর কবরসমূহেক মসিজেদ পিরণত কেরেছ”। 

(বুখাির ও মুসিলম) 

এ হািদস স�েকর আেয়শা রািদয়া�াহ আনহা বেলন, রাসূলু�াহ 

সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম এ বাণী উারা তােদরেক তােদর 

গিহরত কােজর জনয সতকর কেরেছন। 

�� ৯ - জজনক বযিির কবেরর উপর একিট ি�জ 

িনমরাণ করা হল, আর ঐ ি�েজর উপর িদেয় একিট 

যািষবাহী গািড় যাওয়ার সময় িবরত িদল, যাষীেদর 

মােঝ একজন মিহলাও রেয়েছ। এখন �� হে� 

গািড়িটর যাষা িবরিতর কারেণ েস মিহলা িক কবর 

িযয়ারতকারীেদর অ�উূরি হেব, েস মিহলা িক 

কবরবাসীেদর সালাম করেব? 

উ�র – না, মিহলা কবর িযয়ারতকারীেদর অ�উূরি হেব না, ি�জ 

েকন কবেরর পাশ িদেয় েহােট েগেলও কবর িযয়ারতকারী বেল 

গণয হেব না। মিহলা যিদ পথচারী হয়, তবুও তার পেক 

কবরবাসীেদর সালাম না করা উ�ম। 
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�� ১০ - একিট হািদস �চিলত আেছ, 

  »جمج مممرم نقب كرم ربشوه نيليم  «

“যখন েতামরা েকান কােফেরর কবেরর পাশ িদেয় 

যাও, তখন তােক জাহা�ােমর সুসংবাদ দাও”। এ 

হািদসিট কতটুকু শু? 

উ�র - আমার জানা মেত এ হািদেসর িবশু েকান সনদ েনই। 

�� ১১- মিহলারা কবেরর পাশ িদেয় যাওয়ার সময় 

কবরবাসীেদর সালাম েদেব িক? 

উ�র - আমার জানা মেত কবরবাসীেদরেক মিহলােদর সালাম 

না-করা উিচৎ। কারণ সালাম িবিনময় কবর িযয়ারেতর রা�া 
উ�ুি করেব, িউতীয়ত সালাম েদয়া কবর িজয়ারেতর অ�উুরি। 

তাই মিহলােদর উপর ওয়ািজ হে� সালাম বজরন করা, তারা 

িযয়ারত বযতীত মৃতেদর জনয শধু েদা‘আ করেব।  

�� ১২ - রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ 

ওয়াসা�ােমর কবর িজয়ারেতর িনয়ম িক?  
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উ�র - রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ােমর কবর 

িজয়ারেতর সু�ত তিরকা এই েয, কবেরর িদেক মুখ কের সালাম 

েদেব, অতঃপর তাার দু’সাথী আবু-বকর ও ওমরেক সালাম েদেব, 

অতঃপর ই�া করেল অনয জায়গায় িগেয় িকবলামুখী হেয় িনেজর 

জনয েদা‘আ করেব। 

�� ১৩ - মিহলাগণ রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ 

ওয়াসা�ােমর কবর িযয়ারত করেত পারেব িক?  

উ�র - মিহলােদর জনয কবর িযয়ারত করা িনেষধ, েযসব 

হািদেস মিহলােদর কবর িযয়ারত েথেক বারণ করা হেয়েছ, 

েসখােন রাসূেলর কবরও অ�উুরি, তাই তােদর জনয জররী হে� 

রাসূেলর কবর িযয়ারত না-করা। মিহলােদর জনয রাসূেলর কবর 

িযয়ারত ৈবধ না অজবধ এ স�েকর ওলামােয় েকরাম দু’উােগ 

িবউি, তাই সু�েতর অনুসরণ ও মতাজনকয েথেক বাাচার জনয 

মিহলােদর জনয েয েকান কবর িযয়ারত েছেড় েদয়াই ে�য়। তা 

ছাড়া মিহলােদর জনয কবর িযয়ারত িনেষধ সং�া� হািদেস 

রাসূেলর কবরেক বাদ েদয়া হয়িন। এমতাব�ায় হািদেসর 

বযাপকতার উপর আমল করাই ওয়ািজব, যতকণ না এর িবপরীত 

েকান সিহহ হািদস পাওয়া যায়। 
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�� ১৪ - মসিজেদ �েবশকােল রাসূলু�াহ সা�া�াহ 

আলাইিহ ওয়াসা�ােমর কবর িযয়ারত করেত পারেব 

িক?  

উ�র - মসিজেদ �েবশকােল রাসূলেক শধু সালাম করেব, শধু 

কবর িজয়াতর উে�েশয যােব না, তেব মােঝ-সােজ েযেত পাের। 

�� ১৫ - রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ 

ওয়াসা�ােমর কবর িজয়ারেতর উে�েশয সফর করা 

িক জােয়য? 

উ�র - মসিজেদ নবিব িজয়ারেতর উে�েশয সফর করা জােয়য। 

তাই মসিজেদ নবিবর িযয়ারত মূল উে�শয কের সফর করেব 

এবং সংি�� িবষয় িহেসেব নবীর কবর িযয়ারত করেব। 

রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন,  

جنسجد جلمج  ومسجدي اذج : لمكيل إال إ  ث ث  مسيجدال�شد ج«
 )موجه جلذيمي( »وجنسجد جالقص
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“িতন মসিজদ বযতীত অনয েকাথাও সফর করা যােব নাঃ 

মাসিজেদ হারাম, আমার এ মসিজদ ও মসিজেদ আকসা”। 
(বুখাির) 

�� ১৬ - কবর িজয়ারেতর জনয জুমার িদনেক 

িনিদর� করা েকমন? 

উ�র - এর েকান িউি� েনই। িযয়ারতকারী সুেযাগ বুেঝ যখন 

ই�া িযয়ারত করেব। িজয়ারেতর জনয েকান িদন বা রাতেক 

িনধরািরত করা িবদ‘আত। রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম 

বেলেছন, 

 ) تفق عغيه( » أ جكدس   اممني اذج  ي لي   غه راو مد«

“আমােদর এ উীেন েয েকউ নতুন িকছু আিব�ার করল, তা 

পিরতযি”। (বুখাির ও মুসিলম) রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ 

ওয়াসা�াম আেরা বেলেছন,  

 )موجه مسغم( » أ عمم عم  لي  عيه اممني راو مد«
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“েয এমন েকান কাজ করল যা আমােদর আদশর নয়, তা 

পিরতযি”। হািদসিট ইমাম মুসিলম আেয়শা রািদয়া�াহ আনহার 
সূেষ বণরনা কেরেছন। 

�� ১৭ - মিহলােদর জনয কবর িযয়ারত িনেষধ 

হওয়া সে�ও রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ 

ওয়াসা�াম আেয়শা রািদয়া�াহ আনহােক িকউােব 

কবর িজয়ারেতর েদা‘আ িশকা িদেয়েছন? 

উ�র - কবর িযয়ারত �থেম সবার জনয িনেষধ িছল, অতঃপর 

সবার জনয জােয়য হয়, অতঃপর শধু মিহলােদর জনয িনেষধ হয়। 

এ বযাখযার পিরেপিকেত বলা যায় েয, রাসূলু�াহ সা�া�াহ 

আলাইিহ ওয়াসা�াম আেয়শা রািদয়া�াহ আহােক কবর 

িজয়ারেতর আদব তখন িশকা িদেয়িছেলন যখন তা সবার জনয 

জােয়য িছল।  

�� ১৮ - কবেরর পােশ েদা‘আ িক দু’হাত তুেল 

করেত হেব? 

উ�র - কবেরর পােশ দু’হাত তুেল েদা‘আ করা জােয়য আেছ, 

আেয়শা রািদয়া�াহ আনহা বণরনা কেরন েয, রাসূলু�াহ সা�া�াহ 
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আলাইিহ ওয়াসা�াম কবর িযয়ারত কের কবরবাসীেদর জনয 

দু’হাত তুেল েদা‘আ কেরেছন। (মুসিলম) 

�� ১৯ - কবেরর পােশ সি�িলত েদায়ার িক 

হকুম?  

উ�র - কাউেক েদা‘আ করেত েদেখ ে�াতােদর আিমন আিমন 

বলায় েকান বাাধা েনই। তেব পিরকি�তউােব সি�িলত েদা‘আ 

করা যােব না। অক�াৎ কাউেক েদা‘আ করেত েদেখ তার সােথ 

সােথ আিমন আিমন বলা যােব, কারণ এটােক সি�িলত েদা‘আ 

বলা হয় না।  

�� ২০ - েগার�ােনর �থমাংেশ সালাম িদেল সম� 

কবরবাসীর জনয সালাম িবেবচয হেব?  

উ�র – এ সালামই যেথ�, েস ইনশা�াহ িজয়ারেতর সাওয়াব 

েপেয় যােব। যিদ েগার�ান অেনক বড় হয় আর েস ঘুের ঘুের 

সব িদক িদেয় সালাম িবিনময় করেত চায় তাও করেত পারেব। 

�� ২১ - অমুসিলেমর কবর িযয়ারত করা িক 

জােয়য?  
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উ�র – িশকা �হেণর জনয হেল অমুসিলেমর কবর িযয়ারত করা 

জােয়য। েযমন রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম তাার 
মােয়র কবর িযয়ারত কের তাার জেনয আ�াহর িনকট কমা 

�াথরনার অনুমিত েচেয় িছেলন, িক� তাােক এ িবষেয় অনুমিত 

েদয়া হয়িন। শধু িজয়ারেতর অনুমিত েদয়া হেয়েছ। 

�� ২২ - দু’ েদর িদনেক কবর িজয়ারেতর জনয 

িনিদর� করার েকান িউি� আেছ িক?  

উ�র - আমার জানামেত এর েকান িউি� েনই, িযয়ারতকারীর 

যখন সুেযাগ হেব তখন েস িযয়ারত করেব, এটাই সু�ত। 

�� ২৩ - মৃেতর জনয েদা‘আ করার সময় কবর 

মুখী হেয় েদা‘আ করা িক িনেষধ?  

উ�র – না, িনেষধ নয়, মৃেতর জনয েদা‘আ করার সময় 

েকবলামুখী ও কবরমুখী উউয় ৈবধ। রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ 

ওয়াসা�াম জজনক বযিির দাফন েশেষ বলেলন, 

 )موجه انودجود( »جستافموج ألخي�م وجسألوج ل جلثبيت رننه جآلن �سأل« 
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“েতামরা েতামােদর উাইেয়র জনয কমা �থরনা কর এবং তার 

ইে�কামােতর েদা‘আ কর, েকননা তােক এখন �� করা হেব”। 
এখােন রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম এ কথা বেলনিন 

েয, িকবলামুখী হেয় েদা‘আ কর। 

সুতরাং িকবলামুখী হেয় েদা‘আ করক আর কবরমুখী হেয় েদা‘আ 

করক উউয়ই জােয়য। রাসূেলর সাহািবগণ কবেরর চতুপরােশ 
দাািড়েয় মৃেতর জনয েদা‘আ করেতন।  

�� ২৪- দু’হাত তুেল মৃেতর জনয েদা‘আ করা িক 

জােয়য? 

উ�র - িকছু িকছু হািদস উারা �মািণত েয, রাসূলু�াহ সা�া�াহ 

আলাইিহ ওয়াসা�াম যখন কবর িযয়ারত কের েদা‘আ করেতন 

তখন দু’হাত তুেলই েদা‘আ করেতন। েযমন ইমাম মুসিলম 

রািহমাহ�াহ উ�ুল মুিমিনন আেয়শা রািদয়া�াহ আনহা সূেষ 

বণরনা কেরন েয, রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম কবর 

িযয়ারত কের তােদর জনয েদা‘আ করার সময় দু’হাত তুেলেছন।  

�� ২৫ - আমােদর এখােন িকছু সৎকমরী যুবক বাস 

কের, তারা িনেজেদর সােথ কতক গােফল 
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েলাকেদরেক কবর িজয়ারেতর জনয িনেয় েযেত চায়, 

হয়ত তােদর অ�ের আ�াহর উয় স�ার হেব। এ 

বযাপাের আপনােদর মত িক? 

উ�র - এটা একিট মহৎ কাজ, এেত েকান বাাধা েনই। এটা উাল 

কােজ এেক অপরেক সহেযািগতা করার অ�উূরি। আ�াহ 

তােদরেক উ�ম িবিনময় দান করন।  

�� ২৬ - কবেরর উপর েকান িচ� �াপন করার 

হকুম িক?  

উ�র - িলখা বা না�ািরং করা বযতীত শধু পিরচেয়র জনয কবেরর 

উপর িচ� �াপন করা েযেত পাের। িবশু হািদস উারা �মািণত 

েয, রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম কবেরর উপর িকছু 

িলখেত িনেষধ কেরেছন, আর না�ািরং করাও িলখার অ�উূরি। 

তেব কবর� েলােকর পিরচেয়র জনয শধু পাথর ইতযািদ রাখা 

যােব, কােলা বা হলুদ রেঙর পাথরও রাখা যােব। বিণরত আেছ েয, 

রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম সাহািব উসমান ইবন 

মাজউন রািদয়া�াহ আনহর কবেরর উপর িচ� �াপন 

কেরিছেলন। 
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জানাযা িবষেয় িবিউ� ফেতায়া 

�� ১ - ে�ইন ে�ােক মৃতুযবরণকারীর অ�দােনর 

িবধান িক? 

উ�র - জীিবত েহাক আর মৃত েহাক �িতিট মুসিলম অতয� 

স�ােনর অিধকারী, সুতরাং তার সােথ এমন েকান আচরণ করা 

উিচৎ হেব না, যা তার জনয ক�কর বা তার আকৃিত িবকৃিতর 

শািমল, েযমন হাড় বা�া বা টুকেরা টুকেরা করা ইতযািদ। হািদেস 

আেছ, রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন,  

 )موجه انودجود( »كس عظم جنيت ككسه كيي «

“মৃেতর হাড় উা�া তার জীিবত অব�ায় হাড় উা�ার নযায়”। 

(আবুদাউদ) উে�িখত হািদস এ কথার �মাণ বহন কের েয, 

েকান জীিবত বযিির উপকারােথর মৃত  বযিির অ�হািন করা, 

েযমন িরদিপ� বা কিলজা ইতযািদ কতরন করা জােয়য নয়, কারণ 

এটা হাড় উা�া হেতও জঘনয। মানবা� দান করা জােয়য িক না 

এ িবষেয় ওলামােয় েকরােমর যেথ� মতাজনকয রেয়েছ। কিতপয় 

আেলম বেলেছন বতরমান সমেয় অ�দােনর অিধক �েয়াজন েদখা 

েদয়ার কারেণ তা ৈবধ। িক� তােদর এ উিি সিঠক নয়। 
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পূেবরাি�িখত হািদস উারা বুঝা যাে� েয, অ�দান জােয়য েনই। 

এবং এেত েযমন মৃত বযিির অে�র সােথ েখল-তামাশা করা হয়, 

অনুরপ তােক অপমানও করা হয়। 

বা�ব সতয হল এই েয, মৃেতর ওয়ািরসগণ স�েদর েলােউ 

মৃেতর মানহানীর িবষেয় �েকপ কের না, তা ছাড়া ওয়ািরসগণ 

েতা শধু মৃেতর মােলর ওয়ািরস হয় তার েদেহর ওয়ািরস েতা 

েকউ হয় না। 

�� ২ - মৃত কােফেরর হাড় িবি�� করার হকুম 

িক?  

 উ�র - এ িবষয়িট বযাখযা সােপক, যিদ মৃত কােফর িজি� অথবা 

চুিিউুি বা িনরাপ�া কামী হয়, তাহেল তার হাড় িবি�� করা 

জােয়য হেব না, কারণ েস মুসিলমেদর নযায় স�ানী, আর যিদ েস 

যুুরত েদেশর হয় তাহেল জােয়য হেব।  

�� ৩ - �িতেশাধ বা িকসাস িহসােব মৃতবযিির 

হাি� িবি�� করা িক ওয়ািজব? 

উ�র - ওয়ািজব নয়, কারণ িকসাস েতা চেল শতরসাপেক শধু 

জীিবতেদর মােঝ। 
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�� ৪ - মৃতবযিি অ�দােনর অিসয়ত করেল তা িক 

বা�বায়ন করা হেব?  

উ�র – পূেবরর ফেতায়ার কারেণ তার অিসয়ত বা�বায়ন করা 

হেব না। যিদও েস অিসয়ত কের যায়, কারণ তার েদেহর মািলক 

েস িনেজ নয়। 

�� ৫ - মৃেতর স�দ েথেক �থেম কাফন ও 

সংি�� িবষয় েযমন সুগি� ইতযািদর খরচ িক 

আলাদা করা হেব?  

উ�র - মৃেতর তযাজয স�দ হেত সবর�থম কাফন দাফন েযমন 

লােশর েগাসল েদয়া, কবর খনন করা ইতযািদর খরচ েবর করা 

হেব, অতপর ব�েকর িবিনমেয় গৃিহত ঋণ পিরেশাধ করা হেব, 

অতঃপর সাধারণ করজ পিরেশাধ করা হেব, অতঃপর স�েদর 

এক তৃতীয়াংশ হেত ওয়ািরস বযতীত অনযেদর জনয কৃত অিসয়ত 

পূরণ করা হেব। 

�� ৬ - েকান বযিির যিদ ে�ইন ে�াক হয়, 

তাহেল তােক তৎকণাৎ মৃত বলা যােব?  
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উ�র – না, তােক মৃত বলা যােব না, তােক মৃত েঘাষণা করার 

বযাপাের তাড়াহেড়া করেব না, বরং মৃতুযর িবষেয় িনি�ত হওয়া 

পযর� অেপকা করেব। অেনক সময় ডািারগণ রিগর কিলজা 

ইতযািদ েকেট েনয়ার জনয এ িবষেয় হাড়াহেড়া কের, এবং মৃতেক 

িনেয় যাই ই�া তাই করেত থােক এগেলা স�ুণর না জােয়য। 

�� ৭ - ডািারগণ দািব কেরন েয, ে�ইন ে�ােকর 

মানুষ কখেনা জীবন িফের পায় না, কথািট কতটুকু 

সতয? 

উ�র - তােদর এ দািব িনউররেযাগয নয়। আমােদর িনকট এমন 

অেনক তথয আেছ েয, ে�ইন ে�াককৃত মানুষ জীবন িফের 

েপেয়েছ এবং দীঘরিদন জীিবত িছল। মূল কথা হে� ে�ইন 

ে�াককৃত বযিিেক ততকণ পযর� মৃত বলা যােব না, যতকণ না 

তার মৃতুযর বযাপাের িনি�ত হওয়া যােব। 

�� ৮ - মুমূষুর বযিির িনকট সূরা ইয়ািসন বযতীত 

অনয েকান সূরা পড়া জােয়য আেছ িক?  
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উ�র - েযেহতু হািদস শিরেফ সূরা ইয়ািসন পড়ার কথা এেসেছ 

তাই ঐ সূরা পড়াই উ�ম, িক� তার সােথ অনয সূরা পড়েলও 

েকান সমসযা েনই।  

�� ৯ – মৃত বযিিেক চু�ন করা জােয়য আেছ িক?  

উ�র – মৃত বযিিেক পুরষ বা এমন মিহলা চু�ন করেত পারেব 

যার সােথ িবেয় ব�ন িচরতেরর জনয হারাম। রাসূলু�াহ সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়াসা�ােমর এে�কাল হেল সাহািব আবুবকর 

রািদয়া�াহ আনহ তার কপােল চুমু িদেয় িছেলন। 

�� ১০ -মৃতেক িরি�জােরটের েরেখ মৃতুযর ছয়মাস 

পর জানাযা পড়া েকমন?  

উ�র - �েয়াজেন ছয়মাস বা তেতািধক সময় েদির করা েযেত 

পাের। 

�� ১১ – হেজ গমনকরী েয বযিির হজ ন� হেয় 

েগেছ, তার মৃতুয হেল িবধান িক?  

উ�র - তার সােথও শু হেজ গমনকারী বযিির নযায় আচরণ 

করা হেব। তােক তার কাপেড়ই সুগি� ছাড়া মাথা ও মুখ েখালা 
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েরেখ কাফন দয়া হেব। সাহািব আ�ু�াহ ইবন আ�াস 

রািদয়া�াহ আনহ সূেষ বিণরত আেছ েয, জজনক হািজ বাহন হেত 

পেড় মৃতুযবরণ করেল রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম 

সাহািবেদরেক বলেলন, 

وال تغلوه وال تمموج وجاه وال ماسه جلسغوه نميء وسدم و�فغوه   ثو�يه «
 ) تفق عغيه( »رننه يبعث يو  جلقيي   مغبيي

“তােক কুলপাতা িমি�ত পািন উারা েগাসল দাও, এহরােমর 

দু’কাপেড় কাফন দাও এবং তার মাথা ও মুখ েখালা রাখ, েকননা 

েস িকয়ামেতর িদন তালিবয়া পড়েত পড়েত উঠেব”। (বুখাির ও 

মুসিলম) 

�� ১২ - রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম 

ঋণী বযিির উপর জানাযার নামাজ েকন পড়েতন 

না? 

উ�র - ইসলােমর শরেত ঋণ �হেণ িনরৎসাহী করা ও গৃিহত 

ঋণ �ত পিরেশােধর জনয রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ 

ওয়াসা�াম এ পপা অবল�ন কেরিছেলন। পরবতরীেত তা রিহত 
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হেয় যায়, তাই রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম ঋণমুি, 

ঋণ�� সকেলর উপর জানাযা পড়েতন। 

�� ১৩ - রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম 

বেলেছন,  
  »وانتم هادجء جهللا   امضه« 

“েতামরা আ�াহর জিমেন তার সাকী”। উে�িখত 
হািদসিটর বযাখযা িক? 

উ�র - এ হািদসিট েস বযিির জনয �েযাজয েয তার উাল-ম� 

সব িকছু মানুেষর সামেন �কাশ কের েদয়, কােজই মানুষ তার 

কেমরর উপর সাকী হেয় যায়। রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ 

ওয়াসা�াম এ বাণী উারা িনজ উ�তিদগেক ম�কাজ করা ও তা 

�কােশ বারণ কেরেছন এবং উাল কাজ করা ও তা �কােশর 

�িত উৎসািহত কেরেছন। 

�� ১৪- জীিবতেদর েকান আমল মৃতেদর িনকট 

েপৗেছ িক?  
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উ�র - েযসব আমল মৃতেদর িনকট েপৗছার কথা হািদেস এেসেছ 

েস সব আমল েপৗেছ েযমন রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ 

ওয়াসা�াম এরশাদ কেরেছন, 

صدق  جيم�  او عغم ينتف  نه : ل  عمغه إال  أ ث س إمج  ي  جنأ آد  جنق«
 )موجه مسغم( »او ول صيلن يدعول

“যখন আদম স�ান মৃতুযবরণ কের, তখন তার সকল আমল ব� 

হেয় যায়, শধু িতনিট বযতীত: সদকােয় জািরয়াহ অথবা মানুেষর 

উপকার হয় এমন এেলম অথবা েনক স�ান েয তার জনয েদা‘আ 

কের”। (মুসিলম) এ ছাড়া সাদকাহ, েদায়া, হজ, ওমরাহ ইতযািদ 

মৃেতর িনকট েপৗছার কথা হািদেস এেসেছ। িক� সালাত িসয়াম 

েকারআন িতলাওয়ােত তওয়াফ ইতযািদ মৃতেদর িনকট েপৗছার 

েকান �মাণ েনই, তাই এগেলা পিরহার করা উিচৎ। রাসূলু�াহ 

সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম এরশাদ কেরেছন, 

 )موجه مسغم(  » أ عمم عم  لي  عغيه اممني راو مد« 

“েয এমন েকান কাজ করল যা আমােদর আদশর েমাতােবক নয়, 

তা পিরতযি”। (মুসিলম) 
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�� ১৫ – মৃতরা জীিবতেদর কতক আমল উারা 

উপকৃত হেব আর কতক আমল উারা হেব না, এর 

�মাণ িক? 

উ�র – এসব িবষয় ওহী িনউরর, এখােন মানুেষর ধারণা বা 

অনুমােনর েকান অবকাশ েনই। রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ 

ওয়াসা�াম বেলেছন, 

 ) تفق عغيه( » أ اكدس   اممني اذج  ي لي   غه راو مد« 

“আমােদর উীেন েয এমন িকছু আিব�ার করল, যা তার অ�উুরি 

নয়, তা পিরতযি”। (বুখাির ও মুসিলম) 

�� ১৬ – মৃত বযিিরা জীিবত িনকট আ�ীয়েদর 

আমল স�েকর অবগত হন িক? 

উ�র - আমার জানামেত শির‘আেত এর েকান �মাণ েনই। 

�� ১৭ - ধমরযুেু িনিদর� েকান কােফরেক গািল 

েদয়া যােব িক? 

উ�র - যিদ েকান কােফর ইসলােমর িবেরাধীতা বা ইসলােমর 

িবরেু ষড়যযকারী িহেসেব �িসিু লাউ কের, তাহেল তােক 

গািল েদয়া শিরয়ত স�ত। বিণরত আেছ েয, রাসূলু�াহ সা�া�াহ 
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আলাইিহ ওয়াসা�াম কােফরেদর একজামা’ত েযমন আবুজােহল, 

ওতবা ইবন রািবয়া, শায়বা ইবন রিবয়ার উপর অিউশাপ 

কেরেছন। 

�� ১৮ - িবপেদর সময় েশাকর করা িক ওয়ািজব?  

উ�র - িবপেদর সময় সবর করা ওয়ািজব, িক� তার উপর স�� 

থাকা ও েশাকর করা মু�াহাব। এখােন িতনিট �র রেয়েছ, (ক) 

ৈধযরধরণ, এটা ওয়ািজব। (খ) িবপেদর উপর স�� থাকা, এটা 
সু�ত। (ঘ) িবপেদর উপর শকিরয়া আদায় করা, এটাই সেবরা�ম। 

�� ১৯ - অেনক েমিডেকল কেলজগেলােত দিকণ 

এিশয়া হেত গেবষণার জনয লাশ আনা হয় এবং 

পরীকা করার জনয লাশ কাটা-েছড়া করা হয়, 

শিরয়ত দৃে� এ কাজ েকমন?  

উ�র - লাশিট যিদ এরপ কােফর স�দােয়র হয় যােদর সােথ 

িনরাপ�ার েকান চুিি েনই তাহেল ৈবধ, অনযথায় নয়। 

�� ২০ - সে�হউাজন মৃত বযিির অ� িবে�দ 

করা েকমন? 

উ�র - শিরয়ত স�ত কারেণ করা েযেত পাের। 
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�� ২১ - জানাযা িনেয় �তচলা িক সু�ত?  

উ�র - জানাযা িনেয় সাধযানুযায়ী �তচলা সু�ত। রাসূলু�াহ 

সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন, 

ا عوج نيلغيزة رنن رك صيل  رذا رقدموناي إله ونن كن سو  ملك « 
 )موجه جلذيمي( »رش رضعونه عأ مقين�م

“েতামরা জানাযা িনেয় �তচল, যিদ পূণযবান হয় তাহেল েতামরা 

তােক উাল পিরণিতর িদেক �ত েপৗেছ িদেল, আর যিদ পাপী 

হয়, তাহেল একিট ম�ব�েক েতামােদর কাাধ েথেক �ত 

সরােল। (বুখাির)  

�� ২২ – জানাযায় �ত করার অথর িক েগাসল ও 

নামােজ �ত করা? 

উ�র - এর অথর হে� চলার পেথ �ত চলা, িক� সংি�� িবষয় 

িহেসেব েগাসল, কাফন, দাফন ও নামাজ সব এর অ�উুরি। 

�� ২৩ – উে� আিতয়া সূেষ বিণরত হািদেস 

রেয়েছঃ 
  »نايغي عأ جربي  جلغيئز« 
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“আমােদরেক জানাযার সােথ েযেত িনেষধ করা হেয়েছ”। এ 

হািদেসর বযাখযা িক? 

উ�র - িনেষেধর উে�শয হে� েগার�ােন যাওয়া। জানাযা পড়েত 

িনেষধ করা হয়িন, জানাযা পুরষেদর জনয েযমন ৈবধ মিহলােদর 

জনযও ৈবধ। রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ােমর যুেগ 

মিহলারাও রাসূেলর সােথ জানাযায় অংশ �হণ করেতন। 

�� ২৪ - জানাযার সােথ গমনকারীেদর জনয সু�ত 

তিরকা িক? 

উ�র - জানাযার সােথ গমনকারীেদর জনয সু�ত হে� পুরষরা 

যতকণ না কাাধ েথেক লাশ জিমেন না রাখেব, েকউ বসেব না। 

আর �তযাবতরেনর েকেষ সু�ত হে� যতকণ না লাশ দাফন েশষ 

হয় অেপকা করেব, যােত সালাত ও দাফন উউয় আমেলর 

পিরপূণর েনিক লাউ করা যায়। রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ 

ওয়াসা�াম বেলেছন, 

  جغيزة مسغم رمن  عاي ك  ي�  عغياي و يفم   أ درغاي رننه بر أ « 
 )موجه جلذيمي( »يمج  نقاجِ� ك قاجط  ثم جبم اكد
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“েয বযিি েকান মুসিলেমর জানাযায় অংশ �হণ কের, অতঃপর 

তার সােথই থােক যতকণ না তার উপর সালাত আদায় করা হয় 

ও তার দাফন েশষ হয়, েস েস দু’িকরাত পূণয িনেয় বািড় িফরেব, 

�েতযক িকরাত ওহদ পাহােড়র সমান”। (বুখাির) 

�� ২৫ – মৃত বযিিেক িকউােব কবের রাখেব?  

উ�র - আ�ু�াহ ইবন জােয়দ রািদয়া�াহ আনহ সূেষ বিণরত 

হািদস �মাণ কের েয, মৃত বযিিেক পােয়র িদক হেত �েবশ 

কিরেয় মাথার িদেক েটেন আনেব এবং েকবলামুখী কের ডান 

পাাজের েশায়ােব এবং িনে�র েদা‘আ পড়েবঃ 

 »�سم جهللا وع مغ  مسوله هللا« 

“আ�াহর নােম এবং রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ােমর 

আদশর েমাতােবক রাখিছ”। (আবুদাউদ) 

�� ২৬ - কােফেরর জানাযা েদেখ দাাড়ােনা যােব 

িক?  

উ�র – হযাা, কােফেরর জানাযা েদেখও দাাড়ােনা যােব, কারণ 

রাসূলু�াহ সা�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন,  
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ييمسول جهللا إناي : قيلوج  :وجيء   نعض جلموجيي  » جإمج مايتم جلغيزة رقومو « 
و�  »قمغي لغم ئ�  إنمي  «و� لفظ  »اليست نفسي «: جغيزة ياودي رقيل 

 )موجه احد( »إن لغمو  لفزت «لفظ 

“যখন েতামরা জানাযা েদখ, তখন েতামরা দাািড়েয় যাও। অনয 

এক বণরনায় আেছ, সাহাবগণ বলেলনঃ “েহ আ�াহর রাসূল! 

এটােতা এক ইয়াহূদীর জানাযা”। িতিন বলেলনঃ “এটা িক �াণী 

নয়?” অনয বণরনায় আেছ েয, “আমরা েতা েফেরশতােদর 

স�ানােথর দাািড়েয়িছ”। অনয আেরকিট বণরনায় আেছ েয, “মৃতুযর 
রেয়েছ িবউীিষকা রেয়েছ”। (আহমদ) 

�� ২৭ - েকান মুসিলম মসিজেদ অব�ান করেছন, 

এমতাব�ায় েকান জানাযা যাইেত েদখেল দাাড়ােত 

হেব িক? 

উ�র - হািদেসর বািহযক দৃি�েত মেন হে� েয এমতাব�ায়ও 

দাাড়ােনা মু�াহাব। না দাাড়ােলও সমসযা েনই কারণ এটা সু�ত বা 

ওয়ািজব নয়। রাসূলু�াহ সা�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম একসময় 

জানাযা েদেখ দাািড়েয় িছেলন আবার অনয সময় দাাড়ানিন। 
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জানাযা িবষেয় ��াবিল 

�� ১ - পুরষেদর কবর কতটুকু গউীর হেব আর 

নারীেদর কবর কতটুকু গউীর হেব? 

উ�র - উ�ম হে� উউেয়র কবর মানবাকৃিতর অেধরক পিরমাণ 

গউীর করা, েযন িহং��াণীর আ�মণ হেত িনরাপদ থােক।  

�� ২ - পাহািড় এলাকায় মৃতবযিিেক পাহােড়র 

গেতর বা গহায় দাফন করা হয় এটা েকমন? 

উ�র - স�ব হেল কবর খনন করা এবং কাচা ইেটর েদয়াল 

ৈতির কের েদয়া উ�ম। আর যিদ তা স�ব না হয় তাহেল 

পাহােড়র গহায় মািট েদেব এবং িহং�জ� হেত িনরাপদ থাকার 

বযব�া করেব। এ �সে� মহান আ�াহ তালা বেলন,  

﴿ ْ َ  ََ�ّ�ُقوا َّ  ]١٦:جلاينأ[ ﴾١ ٱۡسَتَطۡعُتمۡ  َما ٱ

“অতএব েতামরা যথাসাধয আ�াহেক উয় কর”। সূরা আ�াগাবুনঃ 

(১৬) 

�� ৩ - কাচা ইট পাওয়া না েগেল পাথর বযাবহার 

করা যােব িক?  
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উ�র - বিণরত আয়ােতর উারা বুঝা যায় েয কাচা ইট পাওয়া না 

েগেল কাঠ, পাথর, পাত ইতযািদ বযবহার করা েযেত পাের, যার 

উারা মৃেতর সুরকা হয়, অতঃপর মািট েদেব। আ�াহ তালা 

বেলেছন,  

﴿ ْ َ  ََ�ّ�ُقوا َّ  ]١٦:جلاينأ[ ﴾١ ٱۡسَتَطۡعُتمۡ  امَ  ٱ

“অতএব েতামরা যথাসাধয আ�াহেক উয় কর”। সূরা আ�াগাবুনঃ 

(১৬) 

অনুরপ রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন,  

 )موجه جلذيمي( »إمج اممر�م نأمم رأروج  غه  ي جستلعتم« 

“আিম যখন েতামােদরেক েকান িবষেয় িনেদরশ কির, েতামরা 

েতামােদর সাধযানুযায়ী তা বা�বায়ন কর”। (বুখাির) 

�� ৪ - অেনক জায়গায় েদখা যায় েয, নারী-

পুরেষর কবর সহেজ পাথরকয করার জনয, নারীেদর 

জনয একধরেনর িচ� আর পুরষেদর জনয অনয 

ধরেনর িচ� বযবহার করা হয়। এ ধরেনর কােজর 

েকান িউি� আেছ িক? 
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উ�র - আমার জানামেত এর েকান িউি� েনই, সু�ত হে� 

দাফন, উাতা ও গউীরতা নারী-পুরষ সকেলর জনয সমান হেব। 

�� ৫ - সহেজ পাথরকয করার সুিবধােথর েগার�ােনর 

িকছু অংশ পুরষেদর জনয আর িকছু অংশ 

মিহলােদর জনয িনিদর� করা েকমন?  

উ�র - আমার জানা মেত এর েকান িউি� েনই। শিরয়ত স�ত 
িনয়ম হল সম� েগার�ান সকেলর জনয সমপযরােয়র থাকেব, 

এটাই সকেলর জনয সহজতর উপায়। ইসলােমর  ষালল হেত 

অধযাবিদ এ পুিতই চেল আসেছ। মিদনার ‘জা�াতুল বািক’ 

নামক েগার�ান নারী-পুরেষর জনয সমান িছল, আর সম� 

কলযাণ ও ম�ল রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম এবং 

সাহাবাগেণর অনুসরেণর মেধযই িবদযমান। 

�� ৬ - সহেজ পিরিচিতর জনয অেনক েগার�ােনর 

�িতরকা েদয়ােল ন�র লাগােনা হয় এটা েকমন? 

উ�র – অেনক েকেষ কবেরর উপর িলখার কারেণ কবর 

েকি�ক েফতনা সৃি� হয়, তাই কবেরর উপর িলখা স�ুণর িনেষধ 

ও না-জােয়য। আর �িতরকা েদয়ােল ন�র লাগােনা িনেষধ হওয়া 
স�েকর আমার িনকট যিদও েকান �মাণ েনই, তবুও বলব 
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েযেহতু এটাও কবেরর উপর িলখার সাদৃশয তাই এটা বজরন করা 

উিচৎ। 

�� ৭ - অেনক সা�না �দানকারীেক েদখা যায় েয, 

সহেজ সা�না েদয়ার জেনয তারা েশাকাহত 

েলাকেদরেক কবর হেত দূের এক জায়গায় দাাড় 

কিরেয় তােদর সােথ কথা-বাতরা বেল, এরপ করা 

েকমন? 

উ�র - আমার জানামেত এরপকরােত েকান সমসযা েনই, কারণ 

এেত সা�না জাপন সহজ হয়। 

�� ৮ - মুমূষুর বা মৃত মিহলােদরেক েমেহদী েদয়া 

েকমন? 

উ�র - আমার জানা মেত এর েকান উি� েনই।  

�� ৯ – মৃত বযিিেক িমসওয়াক করােনা েকমন? 

উ�র - আমার জানামেত এর েকান িউি� েনই, শির‘আেতর 

িবধান হে� মৃতেক অযু করােনা, অযু করােনার সময় যখন কুিল 

করােনা হয় তখন যিদ জীিবতেদর নযায় তােকও িমসওয়াক 

কিরেয় েদয়া হয়, তাহেল করােনা েযেত পাের।  
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�� ১০ - উপি�ত েলাকজন মুমূষুর বযিিেক িকউােব 

িকবলামুখী করেব? 

উ�র – ডানপােশ েশায়ােব এবং মুখম�ল িকবলামুখী কের েদেব, 

েযমনিট করা হয় কবের েশায়াবার সময়। 

�� ১১ - মৃেতর উপর েকারআন মিজদ েরেখ েদয়া 

েকমন? 

উ�র – এ ধরেণর কাজ শিরয়ত স�ত নয়, শির‘আেত এর 

েকান িউি� েনই, বরং এগেলা িবদ‘আত।  

�� ১২ - জানাযার নামাজ মােঠ পড়াই উ�ম বেল 

সুিবিদত, তাই েগার�ােনর একাংশ জানাযার জনয 

িনিদর� করব না  েদর মােঠই জানাযা পড়ব? 

উ�র - জানাযার জনয যিদ িনধরািরত েকান �ান থােক তাহেল 

েসখােনই পড়েব অনযথায় নারী-পুরষ িনিবরেশেষ সকেলর জানাযা 

মসিজেদই পড়েব। জানাযার নামাজ মসিজেদ পড়েত েকান সমসযা 

েনই, রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বায়জা নামী 

বযিির দু’পুেষর জানাযা মসিজেদই পেড়েছন। 
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�� ১৩ - েকান মুসি� িনজ মহ�ায় ফরজ নামাজ 

পড়েলন অতঃপর জানাযার জনয িগেয় েদখেলন েয, 

ঐ মসিজেদ এখনও ফরজ নামােজর জামাত হয়িন। 

এমতাব�ায় েস জানাযার জনয অেপকা করেব না 

অনযেদর সােথ নামােজ শিরক হেব? এমিনউােব েয 

বযিি এত িবলে� আসল েয, নামাজ িতন রাকাত 

হেয় েগেছ, যিদ েস জামােত শিরক হয় তাহেল তার 

জানাযাও ছুেট যাওয়ার স�াবনা আেছ এমতাব�ায় 

েস িক করেব? 

উ�র - েকান মুসিলম যিদ মসিজেদ এেস েদখেত পায় েয, 

মুসি�গণ জামােতর সিহত নামাজ পড়েছ তখন েসও জামােত 

শিরক হেয় যােব, এ নামাজ তার জনয নফল হেব। বিণরত আেছ 

েয, রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম আবুজর রািদয়া�াহ 

আনহেক বেলিছেলন, 

 »سجد ر�م  عام رنناي لك نيرغ صم جل� ة لوقتاي رنن اقيمت وانت   جن«
 )موجه مسغم( 

“েহ আবুজর, সময়মত নামাজ পড়, যিদ নামােজর ইকামত হয় 

আর তুিম তখন মসিজেদ থাক, তখন তােদর সােথও নামাজ পড়, 
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এটা েতামার জনয নফল হেব”। রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ 

ওয়াসা�াম যখন িবদায় হেজ িমনায় অব�ান করিছেলন, 

দু’বযিিেক রাসূেলর িনকট আনা হল যারা জামােত অংশ�হণ 

কের েনই, রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম তােদরেক 

িজেজস করেলন, 

 . مكيلي   صغيغي قدجهللا  مسول يي : رقيال » ي  غعكمي ان ر�غيي  عغي ؟«

م مكيلكمي ثم اريتمي مسجد جيع  ر�غيي  عا  ال رفع  إمج صغيتمي «: قيل 
 »رنناي ل�م نيرغ 

“আমােদর সােথ েতামরা েকন নামাজ পড়িন” তারা বললঃ েহ 

আ�াহর রাসূল, আমরা আমােদর দেলর সােথ নামাজ পেড়িছ। 

রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম তােদরেক বলেলন: 

“এরপ কর না, যখন েতামরা েতামােদর তাবুেত নামাজ পেড় 

নাও, অতঃপর েকান মসিজেদর জামােত এেস উপি�ত হও, তখন 

তােদর সােথও নামাজ পড়, এটা েতামােদর জনয নফল হেব”। 

�� ১৪ – মৃত বযিি যিদ এই মেমর অিসয়ত কের 

েয, তার জানাযার নামাজ অমুক বযিি পড়ােব, 
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তাহেল ইমামিতর জনয অিসয়তকৃত বযিি উ�ম হেব 

না িনধরািরত ইমাম? 

উ�র - অিসয়তকৃত বযিির তুলনায় মসিজেদর িনধরািরত ইমামই 

উ�ম, কারণ রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন, 

 ) موجه مسغم( »ال يم أ جلمجم جلمجم   سغلينه « 

“েকান বযিি অপর বযিির কতৃরেরর জায়গায় ইমামিত করেব 

না”। (মুসিলম) 

�� ১৫ - ইমােমর সামেন জানাযার জনয লাশ 

রাখার িনয়ম িক? 

উ�র - মৃত পুরেষর লাশ এউােব রাখেব েয, লােশর মাথা েযন 

ইমাম বরাবর হয়, আর মৃত মিহলার লাশ এউােব রাখেব েয, 

লােশর েকামর েযন ইমাম বরাবর হয়। এপুিতই সিহহ হািদস 

উারা �মািণত। আর যিদ লাশ নারী-পুরষ উউেয়র হয়, েযমন 

নারী, পুরষ ও বা�া, তাহেল ইমােমর সামেন �থেম পুরেষর 

লাশ, অতঃপর বালেকর লাশ, অতঃপর মিহলার লাশ, অতঃপর 

বািলকার লাশ রাখেব। লাশ রাখার েকেষ পুরেষর মাথা বরাবর 
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মিহলােদর েকামর হেব, েযন সকল লােশর অব�ান ইমােমর 

সামেন শিরয়ত স�ত পুিতেত হয়। 

�� ১৬ - এহরামরত মিহলার লাশেক িকউােব 

কাফন পড়ােব? 

উ�র - অনযানয মিহলােদর নযায় তােকও ইযার (েদেহর িন�াংেশর 

পিরেধয় ব�), উড়না, জামা ও দু’চাদর উারা কাফন পড়ােব। মাথা 
েঢেক েদেব তেব েনকাব বযতীত। কারণ রাসূলু�াহ সা�া�াহ 

আলাইিহ ওয়াসা�াম এহরামত মৃত মিহলােক েনকাব পড়ােত 

িনেষধ কেরেছন, েযেহতু েস এহরামরত তাই সুগি�ও লাগােব 

না। 

�� ১৭ - িউিডওর মাধযেম মৃেতর েগাসল ও কাফন 

দাফন িশখােনা েকমন? 

উ�র – বহ সিহহ হািদস উারা �মািণত েয, ছিব অ�ন করা 

িনেষধ, ছিব অ�নকারীগণ অিউশ�, তাই িউিডও ছাড়া অনয 

উপােয় মৃেতর েগাসল ও কাফন-দাফন িশখােব। 
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�� ১৮ – শহেরর েউতর অবি�ত েগার�ান 

 দগােহর এেকবাের িনকেট এমতাব�ায়  দগাহ 

পিরবতরন করার হকুম িক? 

উ�র - এটা আদালেতর কাজ, আদালত িবেবচনা করেব এ 

অব�ায় শির‘আেতর দৃি�েত িক করা উিচৎ। 

�� ১৯ - েগার�ােনর েগেট েগার�ােন �েবেশর 

েদা‘আ েলখার হকুম িক? 

উ�র - আমার জানামেত এর েকান িউি� েনই। এর িবপরীেত 

রাসূলু�াহ সা�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম কবেরর উপর িকছু িলখেত 

িনেষধ কেরেছন বেল �মািণত, তা ছাড়া কবেরর েগেটর উপর 

েলখার অনুেমাদন, কবেরর উপর েলখার �চলনেক �সািরত 

করেব, তাই কবেরর েগেটর উপর েদা‘আ ইতযািদ েলখা িঠক হেব 

না। 

�� ২০ - কবেরর উপর কাচা েখজুর গােছর ডালা 

�াপন করার হকুম িক? 

উ�র - এটা শিরয়ত স�ত নয় বরং িবদআত। রাসূলু�াহ 

সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ামেক আ�াহ জািনেয় িদেয়িছেলন েয, 

অমুক দু’কবের আযাব হে�, তাই িতিন ঐ দু’কবেরর উপর 
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েখজুেরর ডালা �াপন কেরেছন, যােত কবর আযাব ব� হেয় 

যায়। এ ছাড়া অনয েকান কবেরর উপর িতিন তা �াপন 

কেরনিন। এেত বুঝােগল েয এ কাজিট ঐ দু’কবেরর সােথ 

সীমাবু িছল, তাই অনয েকাথায় এ কাজ করা ৈবধ হেব না, 

রাসূলু�াহ সা�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন,  

 )موجه مسغم( » أ عمم عم  لي  عغيه اممني راو مد «

“েয এমন েকান কাজ করল েয িবষেয় আমােদর আদশর েনই, তা 

পিরতযি”। (মুসিলম) রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম 

আরও বেলেছন, 

 ) تفق عغيه( » أ اكدس   اممني اذج  ي لي   غه راو مد «

“আমােদর এ উীেন েয নতুন িকছুর উ�াবন করল, যা তার 

অ�উুরি নয়, তা পিরতযি”। (বুখাির ও মুসিলম) 

বিণরত হািদসউয় একথার �মাণ েয, কবেরর উপর িলখা, ফুল 

েদয়া ইতযািদ স�ূণর না-জােয়য। তাছাড়া রাসূলু�াহ সা�া�াহ 

আলাইিহ ওয়াসা�াম কবের চুনা করেত, কবেরর উপর ঘর 

বানােত, বসেত ও িলখেত িনেষধ কেরেছন। 
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�� ২১ – মুিািদর যিদ জানা না থােক েয, মৃত 

বযিি নারী িক পুরষ, এমতাব�ায় েস িকউােব 

েদা‘আ পড়েব? 

উ�র - েদায়ার িবষয়িট বযাপক, তাই এখােন যিদ পুংিলে�র �েল 

�ীিল� আর �ীিলে�র �েল পুংিলে�র সবরনাম বযবহার করা হয় 

তাহেল েকান সমসযা েনই।  

�� ২২ - বালকেদর জানাযায় েকান েদা‘আ পড়েব? 

উ�র - বড়েদর জনয েয েদা‘আ পড়া হয় বালকেদর জনয অনুরপ 

েদায়াই পড়েব। হযাা, তােদর জনয সিহহ হািদস উারা েয অিতিরি 

েদা‘আ �মািণত, তা হে�ঃ 

ج� ججعغه مخمج لوجليه ورمِي وهفيعي �يني ج� اعظم نه اجومامي وثقم  «
 كفيل  إنمجايم عغيه نه موجز�غامي والقه ن�يلن سغف جنم غ� وججعغه  

  »جل� ة وجلس   و قه نمحتك عذج  جلحيم 

“েহ আ�াহ, এই বাাােক তার িপতা-মাতার জনয অ�বতরী েনকী 

ও সযে� রিকত স�দ িহসােব কবুল কর এবং তােক এমন 

সুপািরশকারী বানাও যার সুপািরশ কবুল করা হয়। েহ আ�াহ, 

এই বাাার উারা তার িপতা-মাতার সওয়াব আেরা বৃিু কর। এর 
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উারা তােদর েনকীর পা�া আেরা উারী কের দাও। আর এেক 

েনককার মুিমনেদর অ�উুরি কর এবং তােক ইবরাহীম  

আলাইিহস সালােমর িয�ায় রাখ। তােক েতামার রহমেতর উারা 

েদাযেখর আযাব হেত বাািচেয় দাও”। রাসূলু�াহ সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়াসা�াম আরও বেলেছন, 

 )موجه احد( »جللفم ي�  عغيه و�د  لوجليه« 

“বাাার উপর নামাজ পড়া হেব, িক� েদা‘আ তার িপতা-মাতার 

জনয করা হেব”। (আহমদ) 

�� ২৩ - মৃত যিদ েকান িউ� েদেশর �িমক হয় 

এবং তার অিউউাকগণ লােশর দািব কের, িক� লাশ 

েপৗছােনার �চুর খরেচর সােথ সােথ তােক দীঘরিদন 

বে� রাখেত হয়, যার কারেণ তার নািড়উুিড় পযর� 

গেল যাওয়ার স�াবনা থােক, এমতাব�ায় কিফল িক 

তােক মৃতুযর �ােনই দাফন করেব, না অিউউাকেদর 

দািব অনুযায়ী তার েদেশ পািঠেয় েদেব? 

উ�র - জীিবত-মৃত সবরাব�ায় �িতিট মুসিলম মযরাদার অিধকারী, 

তাই েকান মুসলমােনর লাশ �া�েরর মেধয যিদ �ে� বিণরত 
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সমসযার স�াবনা থােক তাহেল েকান অব�ােতই একজন 

মুসলমােনর লাশ �া�র করা জােয়য হেব না। েযখােন তার মৃতুয 

হেয়েছ েসখােনই তার দাফন হেব, এটাই শিরয়ত �ীকৃত িনয়ম। 

হযাা, যিদ তার লাশ �ান�েরর উপর ধমরীয় েকান কলযাণ 

িনউররশীল হয়, এবং �ান�র না করেল মুসিলমগণ তা হেত 

বি�ত হেব, আর �ান�র উারা �ে� বিণরত লাশ িবকৃিতর 

সমসযাও না-থােক তাহেল �ান�র করা েযেত পাের। 

হযাা, যিদ আরব উপউীেপ েকান কােফেরর মৃতুয হয় তাহেল 

অবশযই তার লাশ �ানা�র করেত হেব। েকান অব�ােতই তােক 

আরব উপউীেপ দাফন করা জােয়য হেব না। রাসূলু�াহ সা�া�াহ 

আলাইিহ ওয়াসা�াম অমুসিলেদরেক েসখান েথেক েবর কের 

েদয়ার জনয অিসয়ত কেরেছন, রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ 

ওয়াসা�াম আরও বেলেছন, 

 )حداموجه ( »ال�تم  رياي ديغين«

“আরব উপউীেপ কখেনা দু’িট ধমর একষ হেত পাের না”। 

(আহমদ) 
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�� ২৪ - জজনক মিহলা েকান পাির�িমক ছাড়াই 

মৃতেদর েগাসল িদেতন, যা মুসিলমেদর জনয অতয� 

�েয়াজনীয় কাজ, তবুও িতিন কাজিট এ জনয েছেড় 

িদেয়েছন েয, এ কােজর উারা মানুষ িনেবরাধ ও িনদরয় 

হেয় যায়। তার এ ম�েবযর উপর আমরা একমত 

েপাষণ করব িক না? 

উ�র - মুসিলমেদর �েয়াজেনর কথা িবেবচনা কের এ মিহলার 

জনয উিচৎ েয, িতিন িনয়িমতউােব মৃতেদর েগাসল িদেয় যােবন 

এবং আ�াহর িনকট হেত পুর�ােরর দৃৃ আশা রাখেবন। 
রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন, 

 ) تفق عغيه( »  كيجته  أ كن   كيج  اخيه كن جهللا « 

“েয তার উাইেয়র �েয়াজন পুেরা কের, আ�াহ তার �েয়াজন 

পুেরা করেবন”। (বুখাির ও মুসিলম) 

 রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম আরও বেলেছন, 

 )موجه مسغم( »وجهللا   عون جلعبد  ي كن جلعبد   عون اخيه «
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“আ�াহ ততকণ বা�ার সাহােযয েলেগ থােকন যতকণ বা�া তার 

উাইেয়র সাহেযয েলেগ থােক”। (মুসিলম) 

�� ২৫ - মৃেতর জানাযার নামাজ পড়ার জনয সফর 

করার হকুম িক?  

উ�র– জানাযার জনয সফর করা েযেত পাের, েকান সমসযা েনই। 

দরদ ও সালাম নািযল েহাক মুহা�দ সা�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম 

ও তার পিরবার এবং সম� সাহািব ও মুিমনেদর উপর। 


