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অনুবাদেকর কথা 
যাবতীয় �শংসা আ�াহ র জনয। দরদ  বং সালাম বিিষত তহাক আমােদর ি�য় 

নবী মুহা�াদ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম- র উপর। জ� তথেক মৃতুয 

অবিধ জীবেনর �িতিট তকেষ  কজন মুসিলমেক পিবষ �ুরআন ও ওহীহ 

হাদীেওর পথিনেদষশ তমেন  লেত হেব। মানুেির  ই ন�র পৃিথবীেত আগমন 

করার সময় তযমন তার অিভভাবেকর কিতপয় দািয়� ও কতষবয থােক, ততমিন 

তার মৃতুযর সময়ও জীিবতেদর িকওু কররীয় রেয়েও। আর   সবিকওুই 

আমােদর পিবষ �ীেন ইসলােম সিব�াের বিরষত হেয়েও। কলযােরর  মন তকান 

িদক তনই, যা রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম আমােদরেক বাৎেল িদেয় 

যান িন। অনুরপভােব  মন তকান অকলযার তনই, যা তথেক িতিন আমােদরেক 

সতকষ কের যানিন। অত ব, তকান মুসিলম মৃতুযমুেখ পিতত হেল তােক ‘লা 

ইলা-হা ই�া�া-হ’ �রর করােত হেব। অতঃপর তস মৃতুযবরর করেল সুুাতী 

তরী�ায় তার কাফন-দাফেনর কাজ স�ু করেত হেব। িক� দুঃখজনক 

হেলও সতয তয,  কজন মানুি মৃতুযমুেখ পিতত হওয়া তথেক  শ কের মৃতুযর 

পের তােক দাফেনর পর পযষ� অসংখয কুসংংার  বং অঅনসলািমক কমষকাক 

আমােদর তদেশ � িলত আেও।  মন সময় মানুেির িক িক কররীয়  বং িক 

িক বজষনীয়, তস স�েকষ  কিট  � ধাররা  ই তওাা পুি�কায় �ে�াার 

আকাের তদওয়া হেয়েও। 

মানুি ভুেলর ঊে�ষ নয়। তসজনয হাযার ত �া সে�ও ভুল হওয়া 

 াভািবক। আশা কির, িবজ পাপকগর ভুলুিট সংেশাধেনর জনয �েয়াজনীয় 

যাবতীয় পরামশষ, িনেদষশনা ও সহেযািগতা িদেয় অনুবাদকেক কৃতজতাপােশ 

আব� করেবন। 

পিরেশেি, অনুবাদেকর কােজ �তযক ও পেরাকভােব যারা সািবষক 

সহেযািগতা কেরেওন, তাঁেদর �িত আমরা আ�িরক কৃতজতা �কাশ করিও। 
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আ�াহপাক তাঁেদরেক জাযােয় খােয়র দান কশন। পাপকগর বইিট পেড় 

উপকৃত হেল আমােদর �ম  াথষক হেব ইনশাআ�াহ। মহান আ�াহ আমােদর 

 ই কুষ �য়াসটুকু �বূল কশন  বং ইহােক আমােদর পরকালীন পােথয় 

িহসােব ম�ুর কশন। আমীন! 

                                            

                               িবনীত 

                    আ�ুল আলীম িবন কাওসার 
abdulalim.kawsar@yahoo.com 

 

 

  



 

5 

িবসিম�ািহর রহমািনর রহীম 

জানাযার িবিধিবধান 

�� ১: মররাপু বযিির কােও উপি�ত বযিির কররীয় িক? আর 

মররাপু বযিির িনকট সূরা ইয়ািসন পড়া িক সুুাতস�ত? 

উারঃ িবসিম�ািহর রহমািনর রহীম। সম� �শংসা মহান র�ুল 

আলামীেনর জনয, দরদ  বং সালাম বিিষত তহাক আমােদর নবীর �িত, তাঁর 

পিরবারবেগষর �িত  বং সকল ওাহাবীর �িত। তরাগী তদখেত যাওয়া 

মুসিলমেদর পার�িরক অিধকার। আর তয তরাগী তদখেত যােব, তার জনয 

উি ৎ হেব তরাগীেক তওবা, যররী অিওয়ত  বং সবষদা আ�াহ র িযক র করার 

কথা  রর কিরেয় তদওয়া। তকননা তরাগী   সময়   জাতীয় িবিেয়র খুব তবশী 

মুখােপকী থােক। অনুরপভােব তরাগী যিদ মৃতুযমুেখ পিতত হয়  বং তার কােও 

উপি�ত বযিি যিদ িনি�ত হয় তয, তার মৃতুয  েস তগেও, তাহেল তার উি ৎ 

তােক ‘লা ইলা-হা ই�া�া-হ’ পড়ার কথা  রর কিরেয় তদওয়া, তযমনিট রাসূল 

সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম আেদশ কেরেওন। ०F

1 

তস  নেত পায়  মন শে� তার িনকট আ�াহ র িযকর করেব। ফেল 

তস �রর করেব  বং আ�াহ র িযকর করেব। িব�ানগর বেলন, মুমূিুষ বযিিেক 

লা ইলা-হা ই�া�া-হ পড়ার জনয আেদশ করা উি ৎ নয়। তকননা তার মনটা 

তওাট হেয় যাওয়া  বং তার  ই কিপন অব�ার কারের তস ‘লা ইলা-হা ই�া�া-

হ’ বলেত অ ীকার কের বসেত পাের। আর অ ীকার কের বসেলই তার তশি 

ভাল হেব না। তসজনয তার শযযাপােশ লা ইলা-হা ই�া�া-হ পেড় তােক  ই 

                                                           
1.  ইমাম মুসিলম আবু সাঈদ খুদরী রািদয়া�াহ ‘আনহ তথেক বরষনা কেরন, িতিন বেলন, রাসূল 

সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেওন, ‘ততামরা ততামােদর মুমূিুষ তরাগীেদরেক ‘লা ইলা-হা 

ই�া�া-হ’  রর করাও’ (‘জানাযা’ অধযায়, হা/৯১৬)। 



 

6 

কািলমা  রর করােব। [অথষাৎ তােক বলেবনা তয, তহ অমুক! লা ইলা-হা 

ই�া�া-হ পড়]। 

 মনিক িব�ানগর বেলেওন, যিদ তােক  রর কিরেয় তদওয়ার পর তস 

 রর কের  বং ‘লা ইলা-হা ই�া�া-হ’ পেড়, তাহেল তখন  ুপ হেয় যােব  বং 

তার সােথ আর তকােনা কথা বলেব না- যােত দুিনয়ােত তার সবষেশি কথািট 

হয় ‘লা ইলা-হা ই�া�া-হ’। িক� মুমূিুষ বযিি যিদ তারপর আবার অনয তকান 

কথা বেল তফেল, তাহেল আবার তােক ‘লা ইলা-হা ই�া�া-হ’  রর করােব- 

যােত তার তশি কােলমািট হয় ‘লা ইলা-হা ই�া�া-হ’। 

আর মররাপু বযিির িনকট সূরা ইয়াসীন ততলাওয়াতেক অেনক িব�ান 

সুুাত বেলেওন। তকননা রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন, ‘ততামরা 

মররাপু বযিির  িনকট সূরা ইয়াসীন পড়’।१

2 তেব তকউ তকউ হাদীওিট যঈফ 

বেলেওন। সুতরাং যার দৃি�েত হাদীওিট ওহীহ, তার িনকট সুরা ইয়াসীন পড়া 

সুুাত। পকা�ের যার দৃি�েত হাদীওিট যঈফ, তার িনকট সূরািট পড়া সুুাত 

নয়।२

3  

                                                           
2. আবু দাঊদ, ‘জানাযা’ অধযায়, হা/৩১২১; ইবনু মাজাহ, ‘জানাযা’ অধযায়, হা/১৪৪৮; আহমাদ, 

৫/২৬, ২৭।  
3.  হাদীওিটেক ইমাম আলবানী ‘যঈফ’ বেলেওন (আলবানী, সুনােন আবূ দাঊদ, ‘জানাযা’ অধযায়, 
হা/৩১২১)। িতিন ‘ইরওয়াউল গালীল’-  বেলেওন, হাদীওিটেত িতনিট ুিট রেয়েও: ১. 

(হাদীওিটর  কজন বরষনাকরী) আবূ উওমান ‘মাজহূল’ বা অপিরি ত, ২. তার িপতাও ‘মাজহূল 

 বং ৩. হাদীওিটেত ‘ইযি�রাব’ রেয়েও (৩/১৫১, হা/৬৮৮)। তসজনয শায়খ ইবেন বায 
(রেহমাহ�াহ)তক   �সে� িজেজস করা হেল িতিন বেলন, হাদীওিটেত তযেহতু  কজন 

‘মাজহূল’ বা অপিরি ত বরষনাকারী রেয়েও, তসেহতু মুমূিুষ বযিির িনকট সূরা ইয়াসীন 

ততলাওয়াত করা উাম নয়। অবশয তার িনকট পিবষ �ুরআন পড়া ভাল। িক� সূরা ইয়াসীনেক 

িনিদষ� কের তনওয়ার তকান যুিি তনই (মাজমূউ ফাতাওয়া ইবেন বায, ১৩/৯৫)।–অনুবাদক। 
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�� ২: জানাযা পড়ার জনয সমেবত করার উে�েশয কােরা মৃতুয সংবাদ 

তার আ�ীয়- জন  বং ব�ু-বা�বেক িদেল িক তা িনিি� মৃতুয সংবাদ 

তঘািরার আওতায় পড়েব নািক তা ৈবধ?  

উারঃ  িট ৈবধ মৃতুয সংবাদ তঘািরার অ�ভুষি। কারর রাসূল 

সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম নাজাশীর মৃতুযর িদেন তাঁর মৃতুযর খবর 

িদেয়িওেলন।৩

4 তাওাড়া তয মিহলা মসিজদ ঝাড়ু িদত, ওাহাবােয় তকরাম 

রািদয়া�াহ ‘আনহম রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�ামেক তাঁর মৃতুযর 

সংবাদ না িদেয় দাফন কের তফলেল িতিন বেলন, ‘ততামরা যিদ আমােক 

খবরিট িদেত’।৪

5 

সুতরাং জানাযায় তবশী মানুি শরীক হওয়ার উে�েশয কােরা মৃতুয 

সংবাদ িদেল তকান সমসযা তনই। তকননা   মেমষ হাদীও বিরষত হেয়েও। তেব 

মৃত বযিিেক দাফেনর পের মৃতুযসংবাদ তঘািরা শরী‘আত স�ত নয়; বরং তা 

িনিি� মৃতুযসংবাদ তঘািরার অ�ভুষি। 

�� ৩: মৃতেক তগাসল তদওয়ার প�িত িক?  তি�িেয়  বং মৃতেক 

তগাসল তদওয়ার বযাপাের �ীিন ওাষবৃে�র জনয আপনার নওীহত িক?  

উারঃ মৃতেক তগাসল তদওয়ার প�িতঃ মৃত বযিিেক  মন  ক তঘরা 

জায়গায় িনেত হেব, তযখােন তকউ তােক তদখেত পােব না। যারা তােক তগাসল 

করােনার কােজ সরাসির অংশ�হর করেব  বং যারা তােদরেক সহেযািগতা 

করেব, তারা ওাড়া আর তকউ তার কােও যােব না। অতঃপর তয তগাসল 

করাে� তস সহ অনয তকউ যােত তার ল�া�ান তদখেত না পায়, তসজনয তার 

ল�া�ােন  কিট তনকড়া িদেয় তদেহর কাপড়-ত াপড় খুেল তফলেত হেব। 

তারপর তােক পির�ার-পিরওু করেত হেব। অতঃপর ওালােতর অযূর নযায় 

                                                           
4.  বুখারী, ‘জানাযা’ অধযায়, হা/১৩২৭; মুসিলম, ‘জানাযা’ অধযায়, হা/৯৫১।  
5.  বুখারী, ‘ওালাত’ অধযায়, হা/৪৫৮; মুসিলম, ‘জানাযা’ অধযায়, হা/৯৫৬।  
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তােক অযূ করােব। তেব িব�ানগর বেলন, তার নাক-মুেখ পািন �েবশ করােব 

না। বরং  কটা তনকড়া িভিজেয় তা িদেয় মৃেতর দাঁত সমূহ  বং নােকর 

তভতের ঘেি পির�ার কের িদেব।  রপর মৃেতর মাথা ধুেয় িদেব। অতঃপর 

তার সম� শরীর ধুেয় িদেব। তেব শরীর তধায়ার সময় মৃত বযিির ডান অ� 

তথেক  শ করেব। পািনেত বরই পাতা তদওয়া উি ৎ। তকননা তা পির�ার-

পির�ুতায় সাহাযয কের। বরই পাতার তফনা িদেয় মৃেতর মাথা, দািড় ধুেয় 

িদেব। অনুরপভােব তশি বার তধায়ার সময় পািনেত  কটু কপূষর িমশােনা 

উি ৎ। তকননা রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম তাঁর তমেয়েক 

তগাসলদানকারী মিহলাগরেক বেলিওেলন, ‘তশিবার তধায়ার সময় পািনেত  কটু 

কপূষর িমশােব’।৫

6 অতঃপর মৃেতর গােয়র পািন মুেও তােক কাফেনর কাপড় 

পরােব। 

মৃতেক তগাসল তদওয়া ফরেয তকফায়াহ। তকউ তা স�ু করেল 

অনযেদর উপর তথেক ফরিযয়াত উেপ যােব। আমার মেত, যারা মৃত বযিিেক 

শর‘ঈ প�িতেত তগাসল িদেত জােন, তারাই মৃতেদর তগাসেলর দািয়� িনেব। 

�ীিন িশকায় িশকাথষীেদর সরাসির তগাসল করােনার কােজ অংশ তনওয়া যররী 

নয়। তকননা হেত পাের তয, িশকাথষীরা  র ত েয় আেরা তবশী যররী কােজ 

বয� রেয়েও। তসজনয   িবিেয় দািয়��া� কতৃষপক তগাসল িদেলই যেথ� 

হেব। তেব �ীিন িশকায় িশকাথষীেদর মৃতেক কাফন-দাফন করার প�িত 

ভালভােব তজেন রাখা উি ৎ। 

�� ৪: জানাযার ওালােতর প�িত িক? 
উারঃ জানাযার ওালােতর প�িত: মৃতেক মুও�ীেদর সামেন রাখেত হেব। মৃত 
পুশি হেল ইমাম মাথা বরাবর দাঁড়ােবন আর মিহলা হেল দাঁড়ােবন মাঝ 

                                                           
6. ইমাম মুসিলম উে� আি�ইয়া (রািদয়া�াহ ‘আনহা) হেত বষরনা কেরন, ‘জানাযা’ অধযায়, 

হা/৯৩৯।   
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বরাবর। অতঃপর �থম তাকবীর িদেয় সূরা ফািতহা পড়েবন, ি�তীয় তাকবীর 
িদেয় দরদ শরীফ পড়েবন  বং তৃতীয় তাকবীর িদেয় মৃেতর জনয তদা‘আ 
করেবন।  

مّ « ُم َيّغَي جْغِفمْ  جغةّ يّتِغَي ِِ ََ َ�ِبِ�نَي َََصِاِ�نَي َََغئِِبغَي َََشيِهِدنَي ََ ْ�ثَينَي، َََذَكِمنَي ََ
م
مّ  ََا ُم نْ  جغةّ ْكيَيْتَهم  ََ

َ
 ا

غّي ْكِيهِ  َِ
َ
نْ  جإلِْالَالِ ، َعَ  فَأ ََ يْتَهم  ََ َّ غّي رََو تََوفّهم  َِ مّ  ،جِإليَمينِ  َعَ  ََ ُم غَي فَ  جغةّ َْ ِْم

َ
ْجَمهم، ت

َ
فَ  ا  ََْفِتغّي ََ

  »َ�ْعَدهم 

 ই সাধারর তদা‘আিট পড়েবন। অতঃপর রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম 
তথেক বিরষত মৃেতর জনয িবেশি তদা‘আ পড়েবন। তা স�ব না হেল অনয তয 
তকান তদা‘আর মাধযেম তার জনয তদা‘আ করেবন। তমা�াকথাঃ মৃত বযিির জনয 
খাও িকওু তদা‘আ করেবন। তকননা তস তদা‘আর খুব তবশী মুখােপকী। অতঃপর 
 তুথষ তাকবীর িদেয় সামানয  কটু অেপকা কের সালাম িফরােবন। তকান তকান 
িব�ান বেলন,  তুথষ তাকবীেরর পের 

َّغَي﴿ ْ�َيي ِف  آرِغَي ََ ُّ ِ�  َكَسغَةً  ج قِغَي َكَسغَةً  جآلِخَمةِ  ََ َِ  َعَذجَب  ََ   ]١٣٦: الوَة جنقمة[﴾ جَّي

তদা‘আিট পড়েবন। আর প�ম তাকবীর িদেল তকান  সমসযা তনই;  বরং 
তসিটও সুুাত স�ত।६F

7 তসজনয মােঝ মােঝ প�ম তাকবীর তদওয়া উি ৎ, 
যােত  ই সুুাতিট িবলু� না হেয় যায়। তেব যিদ িতিন প�ম তাকবীর 
তদওয়ার িনয়যত কেরন, তাহেল তদা‘আ  তুথষ ও প�ম তাকবীের ভাগ কের 
পড়েবন। আ�াহই ভাল জােনন। 

 

�� ৫: মুদষােক ��ত করা, তােক তগাসল তদওয়া, কাফন পরােনা, তার 

জানাযার ওালাত পড়া অথবা তােক দাফন করার তকেষ আ�ীয়- জন আসা 

পযষ� িবল� করার হকুম িক?    

                                                           
7.  মুসিলম, ‘জানাযা’ অধযায়, হা/৯৫৭। 
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উারঃ মৃেতর দাফন স�ু করার তকেষ িবল� করা সুুাত পিরপ�ী 

 বং রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম- র আেদশ িবেরাধী। রাসূল 

সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন, ‘ততামরা তাড়াতািড় মৃত বযিির 

দাফনকাযষ স�ু কেরা। তকননা তস যিদ পূরযবান হয়, তাহেল তার জনয উাম 

পিররিত রেয়েও, তােক ততামরা কলযােরর িদেক িনেয় যা�। আর যিদ তস  র 

বযিত�ম হয়, তাহেল তার জনয খারাপ রেয়েও, যােক ততামরা ততামােদর কাঁধ 

তথেক (তাড়াতিড়) নািমেয় িদ�’।७

8 

সামানয পিরমার িবল� করা তযেত পাের। তযমনঃ কােরা জনয ১/২ ঘ�া 

অেপকা করা। মেন রাখেত হেব, দীঘষ সময় িবল� করা মৃেতর উপর অিব ার 

করার শািমল। তকননা তনকা�ােক যখন তার পিরবার তগার�ােনর উে�েশয 

িনেয় তবর হয়, তখন তস বেল, আমােক �ত িনেয় যাও, আমােক ষত িনেয় 

যাও।८

9 বুঝা তগল, তস �ততা কামনা কের। তকননা তােক কলযার ও অেশি 

ওওয়ােবর ওয়াদা করা হেয়েও।  

�� ৬: সবেকেষ গােয়বানা জানাযা িক শরী‘আত স�ত? 

উারঃ িব�ানগেরর অ�ািধকারেযাগয অিভমত হে�, যার জানাযা পড়া 

হয়িন, তকবল তার তকষ বযতীত অনয কােরা গােয়বানা জানাযা শরী‘আত স�ত 

নয়। তযমনঃ তকউ যিদ কােফর রাে� মৃতুযবরর কের  বং তার জানাযা পড়া না 

হয়, তাহেল তার গােয়বানা জানাযা পড়া আবশযক। িক� যিদ তার জানাযার 

ওালাত স�ু হয়, তাহেল সিপক কথা হল, তার গােয়বানা জানাযা 

শরী‘আতস�ত নয়। তকননা বাদশাহ নাজাশী ওাড়া অনয কােরা গােয়বানা 

জানাযার কথা হাদীেও আেসিন।९

10 আর নাজাশীর জানাযার ওালাত তাঁর তদেশ 

                                                           
8.  বুখারী, ‘জানাযা’ অধযায়, হা/১৩১৫; মুসিলম, ‘জানাযা’ অধযায়, হা/৯৪৪। 
9.  বুখারী, ‘জানাযা’ অধযায়, হা/১৩৮০। 
10. বুখারী, ‘জানাযা’ অধযায়, হা/১৩১৩২৭; মুসিলম, ‘জানাযা’ অধযায়, হা/৯৫১। 
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স�ু হেয়িওল না। তস কারের রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম মদীনােত 

তাঁর গােয়বানা জানাযা আদায় কেরিওেলন। অেনক বড় বড় বযিি রাসূল 

সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম- র জীব�শায় মৃতুযবরর কেরন, িক� িতিন 

তােদর গােয়বানা জানাযা পেড়েওন মেমষ িকওুই বিরষত হয় িন।  

তকান তকান িব�ান বেলন, যার মাল �ারা বা ইল ম �ারা �ীেনর উপকার 

সািধত হয়,  মন বযিির গােয়বানা জানাযা পড়া তযেত পাের। পকা�ের যার 

অব�া  মনিট হেব না, তার গােয়বানা জানাযা পড়া যােব না। আবার তকউ 

তকউ বেলন, সবার গােয়বানা জানাযা পড়া যােব। িক�  িট অতীব দুবষল 

অিভমত।  

�� ৭: জানাযার ওালাত পড়ােনার তকেষ তক তবশী উাম? ইমাম নািক 

মৃেতর অিভভাবক?  

উার : যিদ কােরা জানাযার ওালাত মসিজেদ পড়া হয়, তাহেল 

মসিজেদর ইমাম তবশী উাম। তকননা রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম 

বেলন, ‘তকউ কােরা কতৃষে�র �েল ইমামিত করেব না’।१०

11 িক� মসিজদ ওাড়া 

অনয তকাথাও যিদ তার জানাযা হয়, তাহেল মৃেতর অিওয়ত �া� বযিিই 

জানাযা পড়ােনার তকেষ উাম। তেব যিদ তার অিওয়ত �া� তকউ না থােক, 

তাহেল তার িনকটতম বযিি উাম িহসােব িবেবি ত হেব।  

�� ৮:  কই জানাযায় কেয়কজন মুদষার উপি�িতেত আমরা িক 

তােদর মেধয সবষািধক জানী বযিিেক ইমােমর িনকটবতষী করব নািক তারা 

সবাই সমান?  

উারঃ �থেম পুশিেদরেক, তারপর মিহলােদরেক রাখেত হেব। 

অনুরপভােব বালকেক মিহলার আেগ রাখেত হেব। যিদ  কই জানাযায় 

 কজন পুশি,  কজন অ�া� বয়� বালক,  কজন �া� বয়�া মিহলা  বং 
                                                           
11.  মুসিলম, ‘মসিজদসমূহ’ অধযায়, হা/৬৭৩।   
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 কজন অ�া� বয়�া বািলকা থােক, তাহেল তােদরেক সাজােত হেব  ভােবঃ 

ইমােমর কাওাকািও পুশিিটেক, তারপর অ�া� বয়� বালকিটেক, তারপর 

মিহলািটেক  বং তারপর অ�া� বয়�া বািলকািটেক রাখেত হেব।  

িক�  যিদ তারা সবাই  কই িলেঙর হয়, তযমনঃ যিদ সবাই পুশি 

হয়, তাহেল সবষােপকা জানী বযিিেক ইমােমর িনকটবতষী �ােন রাখেত হেব। 

তকননা উহদ যুে�র শহীদগেরর কেয়কজনেক যখন  কই �বের দাফন করা 

হি�ল, তখন রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম তাঁেদর মেধয সবে েয় 

তবিশ কুরআন জানা ওাহাবীেক আেগ �বের রাখার িনেদষশ কেরিওেলন।११

12  ই 

হাদীও �মার কের তয, আেলম বযিিেক ইমােমর কাওাকািও রাখেত হেব।  

�� ৯:  কই জানাযায় পুশি, মিহলা  বং বা�া থাকেল ইমাম 

তকাথায় দাড়ঁােবন?  

উারঃ মানুি বড় তহাক অথবা তওাট তহাক ইমাম পুশেির মাথা বরাবর 

 বং মিহলার মাঝামািঝ �ােন দাঁড়ােবন। অত ব, মৃত তওাট বালক হেলও 

ইমাম তার মাথার কােও দাঁড়ােবন। অনুরপভােব তওাট বািলকা হেলও তার মাঝ 

বরাবর দাঁড়ােবন।  

�� ১০: মুদষা অেনকগিল হেল জানাযার সময় তােদর পুশি িকংবা 

মিহলা হওয়া স�েকষ মুও�ীেদরেক অবিহত করার হকুম িক?  

উারঃ  েত তকান সমসযা তনই। তকননা মৃত পুশি হেল মুও�ীরা 

তদা‘আয় পুং িলে�র শ� বযবহার করেব, আর মিহলা হেল �ী িলে�র শ� 

বযবহার করেব। তেব মুও�ীরা িনিদষ� তদা‘আ না পড়েলও তকান সমসযা তনই। 

উে�খয তয, যারা মৃেতর িল� স�েকষ অবিহত হেব না, তারা সাধাররভােব 

                                                           
12. সুনােন আবু দাঊদ, ‘জানাযা’ অধযায়, হা/৩১৩৬; িতরিমযী, ‘জানাযা’ অধযায়, হা/১০১৬; 

আলবানী (রেহমাহ�াহ) হাদীওিটেক ‘ওহীহ’ বেলেওন।   
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মুদষার জানাযা পড়ার িনয়যত করেব  বং ঐ জানাযাই তােদর জনয যেথ� হেব। 

আ�াহই ভাল জােনন। 

�� ১১: িবেশি কের জুম‘আর িদেন অেনক মুদষার উপি�িত লকয করা 

যায়,  মনিক তােদর জনয ইমােমর সামেনর জায়গাও সংকুলান হয় না।१२

13 

 েকেষ িক কেয়ক দফায় তােদর জানাযা পড়েত হেব? 

উারঃ ইমােমর সামেন  কজনেক আেরকজেনর পের তরেখ সবার 

জানাযা  কসােথ পড়েত হেব।  েকেষ ইমাম  বং মুও�ী  কটু তপওেন সের 

দাঁড়ােবন,  মনিক তারা কাতার  কটু ঘন কের দাঁড়ােলও তকান সমসযা তনই। 

তকননা তােদর শকূ-তসজদার তকান �েয়াজন তনই।  

�� ১২: জানাযার ওালােত তবশী মুও�ী উপি�িতর িবিেয় িক তকান 

বরষনা  েসেও? তবশী মুও�ী শরীক হওয়ার িহকমত িক?  

উারঃ হযাঁ, রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম- রশাদ কেরন, তকান 

মুসিলম মারা তগেল যিদ তার জানাযায়  মন  ি�শ জন বযিি উপি�ত হয়, 

যারা আ�াহ র সােথ কাউেক শরীক কের না; তাহেল তার বযপাের তােদর 

সুপািরশ আ�াহ �বূল কেরন।१३

14 

�� ১৩: জানাযার ওালােত সূরা ফািতহার পের অনয আয়াত বা সূরা 

িমলােনার হকুম িক?  

উারঃ জানাযার ওালােত সূরা ফািতহার পের �ুরআেনর অনয তকান 

আয়াত বা সূরা পড়েল তকােনা সমসযা তনই। তেব তযন ি�রাআত ল�া না 
                                                           
13. পিবষ কা‘বা শরীফ ও মসিজেদ নববীসহ সঊদী আরেবর অেনক মসিজেদ  কসােথ অেনক 

মুদষা উপি�িতর দৃশয লকয করা যায়। আমােদর বাংলােদেশ সাধাররতঃ  মনিট ঘেট না বেল 

স�ািনত পাপেকর বুঝেত  কটু সমসযা হেত পাের তভেব আমরা সঊদী আরেবর অব�া তুেল 

ধরলাম। --অনুবাদক।  
14. ইমাম মুসিলম ইবনু আ�াস রািদয়া�াহ ‘আনহ তথেক হাদীওিট বরষনা কেরন, ‘জানাযা’ অধযায়, 

হা/৯৪৮।   
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কের। আর  ধু সূরা ফািতহা পড়েলও তা যেথ� হেব। তকননা জানাযার ওালাত 

ল�া না কের খােটা কের পড়েত হয়। তসজনযই ততা  ই ওালােত ওানা পড়েত 

হয় না; বরং আঊযুিব�াহ পেড় সূরা ফািতহা পড়েত হয়। 

�� ১৪: তওাট বা�ার জানাযার ওালােত তকান  তদা‘আ পড়েত হয়?  

উারঃ িব�ানগর বেলন, জানাযার সাধারর তদা‘আ পড়ার পর তওাট 

বা�ার জনয িনে�াি তদা‘আ পড়েব, 

 عَ ججْ  مّ ُم ةّ جَغ
ْ
ِ  طيً مَ فَ  هم ة َ وَ غ ُِ َ عً يْ فِ شَ ََ  مجً خْ ذم ََ  هِ يْ ج ََ مَ ُم غَ �ْ جزِ وَ مَ  هِ نِ  ْل قّ �َ  مّ ُم ةّ جَغ .ينيً ي �م  ي 

َ
  هِ نِـ مْ ِظـعْ ا

م
ي َمـهم ََ وْ جم ا

 ََ 
َ
ِ ا

ْ
  ِف ةَ الَ  ِح يلِ َص نِ  هم قْ ِ

ْ
 عَ ججْ ََ  ،ْ�َ غِ َِ  ْ مم جغ

ْ
َ  جَب ذَ عَ  َك تِ ْحَ مَ نِ  هِ قِ ََ  ،مَ يْ جهِ مَ نْ إِ  ةِ يلَ فَ كَ  ِأْ  هم ة

ْ
   .مِ يْ حِ جل

উি তদা‘আও পড়েত পাের অথবা অনয তদা‘আও পড়েত পাের।  েকেষ হকুম 

�শ�  বং   িবিেয় িনভষরেযাগয তকান ওহীহ হাদীও পাওয়া যায় না। আ�াহই 

ভাল জােনন।  

 

�� ১৫: জানাযার ওালােত সূরা ফািতহা পড়ার িবধান িক?  

উারঃ সূরা ফািতহা পাপ ওালােতর  কিট শকন। রাসূল সা�া�াহ 

‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন, তয বযিি সূরা ফািতহা পেড় না, তার ওালাত হয় 

না।१४F

15 

 েকেষ জানাযার ওালাত  বং অনয ওালােতর মেধয তকােনা পাথষকয 

তনই। তকননা জানাযাও  ক �কার ওালাত। সুতরাং রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিহ 

ওয়াসা�াম- র সাধারর তঘািরা, ‘তয বযিি সূরা ফািতহা পড়েব না, তার ওালাত 

হেব না’ জানাযার ওালাতেকও অ�ভুষি করেব।  

                                                           
15. ইমাম বুখারী উবাদাহ ইবেন ওািমত রািদয়া�াহ ‘আনহ তথেক হাদীওিট বরষনা কেরন, ‘আযান’ 

অধযায়, হা/৭৫৬; মুসিলম, ‘ওালাত’ অধযায়, হা/৩৯৪।   
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�� ১৬: কােরা জানাযার  ক বা  কািধক তাকবীর ওুেট তগেল তস িক 

তার �াযা আদায় করেব? তস ইমােমর সােথ ওালাত  শ করেবইবা িকভােব?  

উারঃ ইমামেক ওালােতর তয অব�ােত পােব, িপক তসই অব�া তথেকই 

ইমােমর সােথ ওালাত  শ করেব। রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম 

বেলন, ‘ততামরা  (ইমােমর সােথ) ওালােতর যতটুকু পাও, ততটুকু আদায় কর। 

আর যতটুকু ততামােদর ওুেট যায়, ততটুকু পূরর কর’।१५

16 যিদ মুদষা তসখােন 

থােক, তাহেল ইমাম সালাম িফরােল তস ওালােতর বা�ী অংশ পূরর কের 

িনেব। িক� যিদ মুদষােক তসখান তথেক সিরেয় তনওয়ার আশংকা থােক, তাহেল 

আমােদর ফ�ীহগেরর মতানুসাের, তস তাকবীর পূররও করেত পাের অথবা 

ইমােমর সােথ সালামও িফরােত পাের। আ�াহই  ভাল জােনন।  

�� ১৭: তকান  তকান  সমেয় জানাযার ওালাত আদায় করা িনেিধ? আর 

তকনইবা ফজেরর পূেবষ  বং আওেরর পূেবষ মানুি জানাযা ওালাত পেড় না- 

িবেশি কের কা‘বা ও মসিজেদ নববীেত- অথ  তারা ঐসময় সমেবত থােক?  

উারঃ িতনিট সমেয় আমােদরেক ওালাত আদায় করেত  বং মুদষা 

দাফন করেত িনেিধ করা হেয়েওঃ সূেযষাদেয়র সময় তথেক সূযষয সামানয 

পিরমার উপের উপা পযষ�, ভরা দুপুর তবলায় অথষাৎ সূযষ ঢেল যাওয়ার ১০ 

িমিনট মত আেগ  বং সূযষাে�র সময়। উি িতন সময় হল িনিি� সময়। 

উ�বা িবন আেমর  রািদয়া�াহ ‘আনহ বিরষত হাদীেও  েসেও, িতিন বেলন, 

রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম আমােদরেক িতন সমেয় ওালাত আদায় 

করেত  বং মুদষা দাফন করেত িনেিধ কেরেওন।१६

17 অতঃপর িতিন উি িতনিট 

সময় উে�খ কেরন।  

                                                           
16. বুখারী, ‘আযান’ অধযায়, হা/৬৩৫।   
17.  মুসিলম, ‘মুসািফরেদর ওালাত’ অধযায়, হা/৮৩১।  
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তেব ফজর ও আওেরর পের তযেহতু জানাযার ওালাত আদায় করেত 

তকােনা িনেিধ তনই, তসেহতু ফজর ও আওেরর পূেবষ আেগভােগ জানাযা ওালাত 

আদােয়র তকােনা �েয়াজন তনই।  

�� ১৮: জানাযার ওালােতর জনয মৃতেদহেক িনিদষ� জায়গায় রাখার 

আেগ  বং দাফেনর সময় মািটেত রাখার আেগ তার উে�েশয দাড়ঁােনার হকুম 

িক? আর দাফেনর সময় দাড়ঁােনার হকুমইবা িক? উে�খয তয, মৃতেদহেক 

মসিজেদ �েবশ করােনার সময় মানুি যখন তার জানাযার জনয দাড়ঁায়, তখন 

তারা ওালােতর পেরর িযকর-আযকার তওেড় তদয়!  

উারঃ মানুেির পাশ িদেয় যখন মৃতেদহ অিত�ম কের, তখন তার 

জনয দাঁড়ােনা সুুাত।   মেমষ রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম- র 

িনেদষশ রেয়েও।१७

18 

আর ইমােমর সালাম িফরােনার পরপরই জানাযা ওালাত  শ করার 

িবিেয় আমরা বলব, যিদ ওুেট যাওয়া ওালাত পূররকারীর সংখযা তসখােন 

অেনক হয়, তাহেল বা�ীরা তােদর জনয অেপকা করেব; যােত তারা জানাযার 

ওালােতর ফযীলত তথেক বি�ত না হেয় যায়  বং যােত জানাযায় মুও�ীর 

সংখযা তবশী হয়। িক� যিদ তসখােন সবাই পূরষ জামা‘আত পায় অথবা 

রাক‘আত ওুেট যাওয়া মুও�ীর সংখযা কম হয়, তাহেল তাড়াতািড় পেড় তনওয়া 

ভাল; যােত মানুি না  েল যায়।  

                                                           
18. আেমর ইবেন রবী‘আহ  রািদয়া�াহ ‘আনহ কতৃষক বিরষত মারফূ‘ হাদীেও  েসেও, ‘যখন 

ততামােদর তকউ মৃতেদহ তদখেব, তখন তস যিদ তার সােথ গমনকারী না হয়, তাহেল দাঁড়ােব; 

যতকর না তস মুদষািটেক তপওেন তফেল যায় অথবা মুদষা তােক তপওেন তফেল যায় অথবা মুদষা 

তােক তপওেন তফেল যাওয়ার আেগ মুদষােক মািটেত রাখা হয়’ (বুখারী, ‘জানাযা’ অধযায়, 
হা/১৩০৮; মুসিলম, ‘জানাযা’ অধযায়, হা/৯৫৮)। 
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�� ১৯: মৃেতর পিরবার-পিরজন অথবা তােক বহনকারী বযিিরা 

জানাযার ওালােতর সময় সামেন িগেয় যিদ ইমােমর ডান পােশ দাড়ঁায়, তাহেল 

শরী‘আেত  র তকান িভিা আেও িক?  েকেষ সুুাত িক?  

উারঃ মৃেতর আ�ীয়- জন অথবা তােক বহনকারী বযিিরা তােক 

িনেয় সামেন তগেলও তারা ইমােমর ডান-বাম তকান পােশই ওালাত দাঁড়ােব না; 

বরং সাধারর মানুেির সােথই কাতাের দাঁিড়েয় ওালাত আদায় করেব। িক� যিদ 

তােদর জায়গা না হয়, তাহেল তারা ইমাম ও �থম কাতােরর মােঝ দাঁড়ােব। 

তকননা দুই বা তেতািধক মুও�ী হেল ইমােমর পােশ দাঁড়ােনা শরী‘আতস�ত 

নয়।  

তেব যিদ তারা তদেখ তয, ইমাম ও �থম কাতােরর মেধযও তােদর 

জায়গা হে� না, তাহেল তারা ইমােমর ডান ও বাম পােশ দাঁড়ােব। মৃতেদহ 

বহনকারী  কজন হেল তস ইমােমর ডান পােশ দাঁড়ােব। তযমনঃ মৃত তওাট 

বালক হেল সাধাররতঃ  কজন বহন কের। আর বহনকারী  কািধক হেল 

ডান ও বাম উভয় পােশ দাঁড়ােব। আ�াহই ভাল জােনন।  

�� ২০: অকাল �সূত �েরর (গভষ ুযত অস�ূরষ স�ান) জানাযা 

পড়েত হেব িক না?  

উারঃ অস�ূরষ স�ানেক রহ �দােনর আেগই তস গভষ ুযত হেল তার 

জানাযা পড়েত হেব না। উে�খয তয, গভষধারেরর  ার মােস রহ বা আ�া 

�দান করা হয়। ইবেন মাসঊদ  রািদয়া�াহ ‘আনহ বেলন, রাসূল সা�া�াহ 

‘আলাইিহ ওয়াসা�াম  রশাদ কেরন, ‘ততামােদর তয কাউেক তার মােয়র গেভষ 

 ি�শ িদন পযষ�  � অব�ায় রাখা হয়। তারপেরর  ি�শ িদেন তস রিিপেক 

পিররত হয়। তৎপরবতষী  ি�শ িদেন মাংসিপেক পিররত হয়। অতঃপর তার 

কােও তফেরশতা পাপােনা হয়, িতিন তােত আ�ার স�ার কেরন  বং তােক 
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 ারিট িবিেয় িনেদষশ তদওয়া হয়ঃ তার িরিয�, তার আয়ূ, তার আমল  বং তস 

তসৗভাগযবান হেব নািক দুভষাগা’।१८

19 

িক� গভষ ুযত অপূরষা� স�ােনর তপেট আসা যিদ  ার মাস পূরষ হয়, 

তাহেল তােক তগাসল করােত হেব, কাফন পরােত হেব। অনুরপভােব তার 
জানাযা ওালাত পড়ােত হেব  বং মুসিলমেদর সােথ �বর�ােন তােক দাফন 

করেত হেব। আর  ার মাস পূরষ না হেল তগাসল, কাফন, জানাযা তকানটাই 

করেত হেব না  বং তােক তযেকান জায়গায় দাফন করেল  লেব।  

�� ২১: জানাযার সময় মৃেতর মাথা ইমােমর ডান িদেক রাখা িক 

শরী‘আত স�ত?  

উারঃ   িবিেয় তকান হাদীও আেও বেল আমার জানা তনই। তসজনয 

ইমােমর উি ৎ, মােঝমেধয মৃেতর মাথা তাঁর বাম িদেক রাখা; যােত মানুেির 

িনকট �� হেয় যায় তয, মৃেতর মাথা ডান িদেক রাখা ওয়ািজব নয়। তকননা 

 ক ত�রীর মানুি মেন কের, মৃত বযিির মাথা অবশযই ডান িদেক রাখেত 

হেব; অথ  শরী‘আেত  র তকান িভিা তনই।  

�� ২২: যিদ তকউ িভেড়র কারের বা সুুােত রােতবাহ আদায় করার 

কারের অথবা (ওুেট যাওয়া) ফরজ ওালাত পূরষ করার কারের অথবা অনয 

তকােনা কারের জানাযার সােথ না যায় িক� দাফেনর পূেবষ তার জানাযায় 

শরীক হয়, তাহেল িক তস মৃেতর সােথ �বর�ােন গমনকারী িহসােব িবেবি ত 

হেব? তার িক �বর�ােন গমনকারীর তনকী হেব?  

উারঃ তকউ সুুােত রােতবাহ আদােয়র কারের জানাযা না পড়েল তস 

জানাযা পড়ার তনকী তথেক বি�ত হেব। তকননা জানাযার কাজ তশি কেরও 

তস ঐ সুুাত পড়েত পারত। পকা�ের যিদ তকউ ওযর থাকার কারের 

জানাযায় শরীক হেত না পাের, অথ  তস আ�হ কের মৃতেক দাফন করেত 
                                                           
19. বুখারী, ‘সৃি�র �ার�’ অধযায়, হা/৩২০৮; মুসিলম, ‘তা�দীর’ অধযায়, হা/২৬৪৩। 
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 েসেও িক� বাধা�� হেয়েও অথবা মানুি আেগভােগ জানাযা পেড় মুদষােক 

�বর�ােন িনেয় তগেও,  মতাব�ায় তার তনকী তলখা হেব। তকননা তস িনয়যত 

কেরিওল  বং তারপেক যতটুকু স�ব তস ত �া কেরেও। আর তয বযিি িনয়যত 

কের  বং িনয়যত অনুযায়ী আ�ার ত �া কের, তার জনয পূরষ তনকী তলখা হয়। 

মহান আ�াহ বেলন, 

﴿ ِ َّ ْجممهم َعَ ج
َ
َأ ا ََ ََ َقْد  ََ َموْ�م 

ْ
هم جغ

ْ
� َِ ْد

ّم يم وِ�ِ �م ََالم ََ  ِ َّ  ج
َ
يِجًمج إِّ َُ ن نَيِْتِه مم َِ ْب  ن َ ْمم ََ ََ﴾ 

  ]١٠٠: جلنسيء الوَة[

‘তয বযিি আ�াহ ও তাঁর রাসূেলর িদেক িহজরত করার উে�েশ িনজ 

গৃহ তথেক তবর হয়, অতঃপর মৃতুযমুেখ পিতত হয়, তার ওওয়াব আ�াহ র কােও 

অবধািরত হেয় যায়’ (িনসা ১০০)।  

িক� �বর�ােন যিদ তার পেক জানাযার ওালাত পেড় তনওয়া স�ব 

হয়, তাহেল পেড় িনেব। 

�� ২৩: মসিজেদ ইমােমর সােথ কােরা জানাযার ওালাত ওুেট তগেল 

�বর�ােন দাফেনর পূেবষ অথবা দাফেনর পের �বরেক তক� কের জানাযা 

পড়া িক জােয়য?  

উারঃ হযাঁ, জােয়য। যিদ দাফেনর পূেবষ তােদর পেক জানাযা পড়া 

স�ব হয়, তাহেল পড়েব। িক� দাফেনর পের তারা আসেল �বরেক তক� 

কের জানাযা পেড় িনেব। তকননা রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম 

�বরেক তক� কের জানাযা পেড়েওন মেমষ �মািরত হেয়েও।१९F

20 

                                                           
20. ওহীহ বুখারী, ‘জানাযা’ অধযায়, হা/৪৫৮; মুসিলম, ‘জানাযা’ অধযায়, হা/৯৫৬ ষ�বয। 
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�� ২৪: ইমােমর সােথ ফরয ওালাত পায় িন  মন তকউ জানাযা 

ওালােতর জনয মৃতেক সামেন তনওয়া অব�ায় মসিজেদ �েবশ করেল তস িক 

ইমােমর সােথ জানাযার ওালাত পড়েব নািক আেগ ফরয ওালাত পড়েব?  

উারঃ তস ইমােমর সােথ আেগ জানাযা পেড় িনেব। তকননা ফরয 

ওালাত পের আদায় কের তনওয়া যােব। িক� জানাযা ওালাত তশেি মৃতেক 

িনেয়  েল তগেল তস আর জানাযা পড়ার সুেযাগ পােব না।  

�� ২৫: মৃত বযিি ওালাত পিরতযাগকারী হেল, অথবা তস ওালাত 

পিরতযাগকারী বেল সে�হ হেল অথবা তার অব�া না জানা থাকেল তার 

জানাযা পড়ার হকুম িক? জানাযার উে�েশয তােক ইমােমর সামেন িনেয় যাওয়া 

িক তার অিভভাবেকর জনয জােয়য হেব?  

উারঃ যার স�েকষ িনি�ত জানা যােব তয, তস তবনামাযী হেয় 

মৃতুযবরর কেরেও, তার জানাযা পড়া জােয়য হেব না। তকননা তস কািফর, 

মুরতাদ। �বর�ান বােদ অনয তকাথাও গতষ কের তােক তসই গেতষ তফেল 

তদওয়া উি ৎ, তার জানাযাই পড়া উি ৎ নয়।  মন বযিির তকেষ তকােনা 

খািতর-স�ান তনই। তকননা পরকােল িফর‘আঊন, হামান, �ারন ও উবাই 

ইবেন খালােফর সােথ তার হাশর হেব।  

তেব তার অব�া স�েকষ জানা না থাকেল অথবা সে�হ থাকেল তার 

জানাযা পড়েত হেব। তকননা অমুসিলম �মািরত না হওয়া পযষ� তস  কজন 

মুসিলম িহসােবই গরয হেব। অবশয ঐ বযিি স�েকষ কােরা সে�হ থাকেল তস 

জানাযার সময়  কটু বযিত�ম তদা‘আ পড়েল তকােনা সমসযা তনই। তদা‘আেত 

তস বলেব,  َم  مْ فِ يغْ ي فَ غً َِ  ْ مم  نَ كَ  نْ إِ  مّ ُم غةّ ج
َ
هم َحْ َْ جََ  �  ‘তহ আ�াহ! তস যিদ মুিমন হয়, 

তাহেল তােক তুিম কমা কর  বং তার �িত রহম কর’। তকননা যারা তােদর 

�ীেদর িবশে� তযনার অিভেযাগ তুেল, তােদর তকেষ  রপ বযিত�ম তদা‘আ 
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 েসেও। তসজনয  ামী যখন তার �ীেক অিভশাপ করেব, তখন প�মবার 

বলেব, 

َمِذ�ِ�َ ﴿ 
ْ
َن جل َِ ِ َعةَيِْه ِإن َكَن  َّ ّن لَْعَغَا ج

َ
]٧: جَوَ الوَة[ ﴾ا    ‘যিদ তস 

িমথযাবাদী হয়, তেব তার উপর আ�াহ র লা‘নত’ (নূর ৭)। অনুরপভােব �ীও 

প�মবার বলেব, 

ي إِن ﴿  َُ يْ
ِ َعةَ َّ ََ ج ََ ّن َغ

َ
َِ�َ ا َن جغّصيِد َِ ]٩: جَوَ الوَة[﴾ َكَن    ‘যিদ তার 

 ামী সতযবাদী হয়, তেব তার িনেজর উপর আ�াহ র গযব তনেম আসেব’ (নূর 

৯)। 

�� ২৬: জানাযায় মৃত বযিির জনয তদা‘আ করার সময় শতষ জুেড় 

তদওয়া িক জােয়য? তযমনঃ তহ আ�াহ! তস যিদ ‘লা ইলা-হা ই�া�া-হ’  র 

সাকয �দানকারী হয়… ইতযািদ? শরী‘আেত  র তকান িভিা আেও িক?  

উারঃ যিদ কােরা  ই মৃত বযিি স�েকষ খুব তবশী সে�হ থােক, 

তাহেল  َم  مْ فِ يغْ ي فَ غً َِ  ْ مم  نَ كَ  نْ إِ  مّ ُم غةّ ج
َ
�  ََ َْ هم َحْ ج  ‘তহ আ�াহ! তস যিদ মুিমন হয়, তাহেল 

তােক তুিম কমা কর  বং তার �িত রহমত বিষর কর’ বলেল তকান সমসযা 

তনই। তেব সে�হ তজারােলা না হেল শতষ করেব না। তকননা মুসিলমেদর 

আসল অব�া হল, তারা ইসলােমর উপেরই আেও। তদা‘আয় অনুরপ 

শতষােরােপর িভিা শরী‘আেত রেয়েও। িল‘আেনর তকেষ  ামী যখন তার �ীেক 

অিভশাপ করেব, তখন প�মবার বলেব, 

َمِذ�ِ�َ ﴿
ْ
َن جل َِ ِ َعةَيِْه إِن َكَن  َّ ّن لَْعغََا ج

َ
  ]٧: جَوَ الوَة[ ﴾ا

‘যিদ তস িমথযাবাদী হয়, তেব তার উপর আ�াহ র লা‘নত’ (নূর ৭)। 

অনুরপভােব �ীও প�মবার বলেব, 

ّن ﴿ 
َ
َِ�َ ا َن جغّصيِد َِ ي إِن َكَن  َُ يْ

ِ َعةَ َّ ََ ج ََ ]٩: جَوَ الوَة[﴾ َغ   ‘যিদ তার 

 ামী সতযবাদী হয়, তেব তার িনেজর উপর আ�াহ র গযব তনেম আসেব’ (নূর 

৯)। 
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সা‘দ ইবেন আবু ওয়া�াও রািদয়া�াহ ‘আনহ কতৃষক অনুরপ 

শতষােরােপর ঘটনা ঘেটেও। িতিন তাঁর িবশে� িমথযা অিভেযাগকারী স�েকষ 

বেলন, ‘তহ আ�াহ  ই বযিি যিদ তলাক তদখােনা  বং সুনাম অজষেনর জনয 

অিভেযাগ করেত দাঁড়ায়, তাহেল তুিম তার ত াখ অ� কের দাও, তার বয়স 

বৃি� কের দাও  বং তােক তুিম তফতনা-ফাসােদর স�ুখীন কর’।२०

21 আর তা 

দুবা‘আহ িবনেত যুবােয়র (রািদয়া�াহ ‘আনহা)- র উে�েশয বলা রাসূল 

সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম- র উিি 

  نّ إِ «
َ   »ِا يْ ي جْالتَثْنَ ََ  ِك َّ ََ  َعَ  ِك غ

‘ততামার রব ততামার কৃত শতষ অনুযায়ীই ফল িদেবন’- রও অ�ভুষি।২১F
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�� ২৭: মৃত বযিিেক কােঁধ কের বহন করা উাম নািক গাড়ীেত? 

তহেঁট তহাক অথবা আেরাহী অব�ায় তহাক জানাযার সামেন  লা উাম নািক 

তপওেন?  

উারঃ কাঁেধ কের মৃত বযিিেক বহন করা উাম। তকননা  েত 

 কিদেক তযমন মৃতেক বহেনর সােথ মানুেির সরাসির স�কষ থােক, ততমিন 

উপেদশ �হেরর তকেষও তা তবশী কাযষকর। তাওাড়া মৃত বযিিেক যখন 

মানুিেদর পাশ িদেয় কাঁেধ কের িনেয় যাওয়া হেব, তখন তারা তােক মৃত 

িহসােব ি নেত পারেব  বং তার জনয তদা‘আ করেব। আেরকিট িবিয় হে�, 

মৃতেক  ভােব কাঁেধ বহন করেল গবষ-অহংকার তথেক অিধকতর দূের থাকা 

স�ব হেব। তেব তকান যররী কারের গাড়ীেত বহন করেত হেল তােত তকােনা 

সমসযা তনই। তযমনঃ বৃি� হেল, � ক গরম পড়েল বা � ক শীত পড়েল অথবা 

                                                           
21.  বুখারী, ‘আযান’ অধযায়, হা/৭৫৫।  
22. দােরমী, ‘মানািসক’ অধযায়, হা/১৮১১; হাদীওিট মূলতঃ বুখারী  বং মুসিলেমও রেয়েও: বুখারী, 

‘িববাহ’ অধযায়, হা/৫০৮৯; মুসিলম, ‘হ�’ অধযায়, হা/১২০৮। 
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মৃতেক দাফনকােযষ অংশ�হরকারীর সংখযা কম হেল গাড়ীেত বহন করেল 

তকােনা সমসযা তনই।  

আর মৃত বযিির সােথ  লার বযাপাের িব�ানগর বেলন, মৃেতর ডান, 

বাম, তপওন ও সামেন  লার তকেষ পাথষকয রেয়েও। তহঁেট গমনকারীরা মৃেতর 

সামেন  বং আেরাহীরা তপওেন থাকেব। আবার তকউ তকউ বেলন, ডােন, 

বােম, সামেন বা তপওেন তযখান িদেয়ই  লা সহজতর হেব, তসখান িদেয়ই 

 লেব।  

�� ২৮: মৃতেক �বর�ােন িনেয় যাওয়ার সময় ‘তারবী’ (تر�يع)- র 

অথষ িক? শরী‘আেত  র তকান িভিা আেও িক? 

উারঃ মৃতেক �বর�ােন িনেয় যাওয়ার সময় মৃত বহেনর খাটিলর  ার 

দকেক  ার বার ধরার নাম ‘তারবী’।  েকেষ �থেম মৃত বযিির ডান পােশর 

সামেনর দক আেগ ধরা হয়। অতঃপর ঐ  কই পােশর তপওেনর দক ধরা হয়। 

 রপর মৃত বযিির বাম পােশর সামেনর দক, অতঃপর তপওেনর দক ধরা হয়। 

 মেমষ কিতপয় আওার বিরষত হেয়েও  বং আেলমগর ইহােক উাম 

গরয কেরেওন। তেব িভেড়র সময় িনেজেক  বং অনযেক ক� না তদওয়ার 

 ােথষ  মনিট না কের সহেজ তযভােব বহন করা যায়, তা-ই করা উি ৎ। 

�� ২৯: মৃত বযিির সােথ �বর�ােন গমনকারীরা কখন বসেব?  

উারঃ মৃতবযিিেক যখন �বের রাখেব অথবা �বর তখাঁড়া স�ু 

হওয়ার অেপকায় যখন লাশ মািটেত রাখেব, তখন তারা বসেব।  

�� ৩০: মসিজেদ মৃেতর জানাযা সংঘিটত হওয়ার পর আরও 

কেয়কজন তার জানাযা পড়েত আসেও তহতু অ�ত দশ িমিনেটর জনয হেলও 

িক মৃেতর দাফনকমষ িবলি�ত করা জােয়য?  

উারঃ �ত মৃেতর  দাফন কাজ স�ু করা সুুাত  বং উাম। কােরা 

জনয অেপকা করেত হেব না। যারা তদরীেত আসেব, তারা মৃত বযিির 
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দাফেনর পের হেলও তার জানাযা পেড় িনেত পারেব। তকননা রাসূল সা�া�াহ 

‘আলাইিহ ওয়াসা�াম মৃেতর দাফন স�ু হওয়ার পর তার �বরেক তক� 

কের জানাযার ওালাত আদায় কেরেওন মেমষ �মািরত হেয়েও।२२
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�� ৩১: মৃেতর তদেহর তকান  িদক আেগ �বের নামােত হেব?  

উারঃ তযিদক আেগ নামােত সহজ হয়, তসিদক আেগ নামােব। তেব 

কিতপয় িব�ান বেলন, মৃতেক তার পদযুগেলর িদক তথেক নামােনা সুুাত। 

আবার তকউ তকউ বেলন, সামেনর িদক তথেক নামােনা সুুাত। যােহাক, 

 তি�িেয় িবধান �শ� রেয়েও। 

�� ৩২: মৃত মিহলােক �বের নামােনার সময় �বরেক তঢেক রাখার 

িবধান িক? আর কত সময় তঢেক রাখেত হেব?  

উারঃ তকােনা তকােনা িব�ান উে�খ কেরেওন তয, মিহলােক �বের 

নামােনার সময় তার �বরেক তঢেক রাখেত হেব, যােত তার শরীেরর দশষনীয় 

�ান �কাশ না পায়। তেব তা ওয়ািজব নয়। মিহলার �বেরর উপের ইট 

সাজােনা পযষ� তঢেক রাখেত হেব।  

�� ৩৩: মৃতেক দাফেনর সময় অেনেকই উ� ের কথা বেল;  েত 

িক তকান সমসযা আেও?  

উারঃ �েয়াজন তদখা িদেল  েত তকান সমসযা তনই। অথষাৎ যিদ তকউ 

ি ি�েয় বেল, ইট দাও, পািন দাও, তাহেল তকান সমসযা তনই। 

�� ৩৪: মৃতেক �বর তদওয়ার সময় যারা উপেদশ তদয়, তােদর 

বযাপাের আপনার অিভমত িক? িনয়িমত  িট করেল িক তকান সমসযা?  

 উারঃ আমার মেত  িট স্ুুাত নয়। তকননা রাসূল সা�া�াহ 

‘আলাইিহ ওয়াসা�াম  বং ওাহাবীগর (রািদয়া�াহ ‘আনহম) তথেক  রপ বিরষত 

হয় িন। সেবষা� যতটুকু জানা যায়, রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম 
                                                           
23.  বুখারী, ‘আযান’ অধযায়, হা/৮৫৭; মুসিলম, ‘জানাযা’ অধযায়, হা/৯৫৪।   
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 কদা  ক আনওার ওাহাবী  রািদয়া�াহ ‘আনহ– র জানাযায় তবর হেলন। 

অতঃপর িতিন তসখােন িগেয় বসেলন  বং তলাকজনও তাঁেক িঘের বসেলন, 

তারা দাফন স�ু হওয়া পযষ� অেপকা করিওেলন।  মতাব�ায় রাসূল 

সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম উপি�িতগরেক মৃতুযর সময়  বং দাফেনর পের 

মানুেির অব�া স�েকষ বলিওেলন। অনুরপভােব িতিন  কদা দাফেনর সময় 

�বেরর িনকট িওেলন  বং বেলিওেলন, ‘ততামােদর �েতযেকর জাুাত বা 

জাহাুােমর িপকানা িলেখ রাখা হেয়েও…’।२३

24 িক� তসিদন িতিন খ�ীব িহসােব 

দাঁড়ান িন– তযমনিট িকওু িকওু মানুি কের থােক। বরং িতিন তােদর সােথ বেস 

বেস কথা বলিওেলন। আর  মনিট িতিন িনয়িমত কেরন িন। 

 অত ব, যিদ �বর �ােন তকউ বেস  বং তার  ারপােশ মানুেিরা 

বেস অেপকা কের আর তস অনুরপ কথা বেল, তাহেল তকান সমসযা তনই  বং 

 িট সুুােতর অ�ভুষি। তেব যিদ দাঁিড়েয় বিবয তদয়, তাহেল তা সুুােতর 

অ�ভুষি হেব না। 

�� ৩৫: �বর�ােন �েবেশর সময় ডান পা আেগ  বং তবর হওয়ার 

সময় বাম পা আেগ রাখার হকুম িক? 

উারঃ   িবিেয় রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম– র তকােনা 

হাদীও তনই। সুতরাং মানুি  াভািবকভােব তয পা আেগ পেড়, তসই পা িদেয় 

�েবশ করেব।  াভািবক  লার গিতেত ডান পা আেগ পড়েল ডান পা িদেয় 

ঢুকেব, আর বাম পা আেগ পড়েল বাম পা িদেয় ঢুকেব। হাদীও তথেক তকােনা 

দলীল �� হওয়া পযষ�  ই আমল  লেব। 

                                                           
24. বুখারী, ‘জানাযা’ অধযায়, হা/১৩৬২; মুসিলম, ‘তা�দীর’ অধযায়, হা/২৬৪৭।  
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�� ৩৬: মৃেতর �বের মািট তদওয়ার সময় শরী‘আতস�ত তকান  তদা‘আিট 

পড়েত  হয়?  َِ ]٥٥: طه الوَة[ ﴾مْ �م دم يْ عِ ي نم َُ يْ َِ ََ  مْ ي�م غَ قْ ةَ ي خَ َُ غْ ﴿  পড়ার তকান 

হাদীও আেও িক?  

উারঃ কিতপয় িব�ান বেলন, �বের িতন মুেপা মািট তদওয়া সুুাত। 

তেব 

َُي﴿ غْ مْ  َِ ْم  َخةَْقغَي�م �م ي نمِعيدم َُ ي َِ يََ َُ غْ َِ ْخَمٰى  ََ
م
ًة ا ََ ْم رَي �م ْمِجم

م
  ]٥٥: طه الوَة[ ﴾�

পড়ার বযাপাের রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম তথেক তকােনা 

হাদীও বিরষত হয় িন। 

আর দাফেনর পের রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম িনেদষিশত 

আমল করা সুুাত। িতিন দাফন স�ু কের �বেরর কােও দাঁিড়েয় বলেতন, 

‘ততামরা ততামােদর ভাইেয়র জনয কমা  াও। তস তযন তফেরশতা�েয়র �ে�র 

জবােব অিব ল থাকেত পাের, তসিট ততামরা �াথষনা কর। তকননা তােক  খনই 

িজেজস করা হেব’।२४F

25  অত ব, আমরা িনে�াি তদা‘আিট পড়ব, 

م  مْ فِ جغْ  مّ ُم غةّ جَ «
َ
م  مْ فِ جغْ  مّ ُم غةّ جَ ، �

َ
م  مْ فِ جغْ  مّ ُم غةّ جَ ، �

َ
  »هم تْ بّ ثَ  مّ ُم غةّ جَ ، هم تْ بّ ثَ  مّ ُم غةّ جَ ، هم تْ بّ ثَ  مّ ُم غةّ جَ ، �

‘তহ আ�াহ! আপিন তােক কমা কশন। তহ আ�াহ! আপিন তােক কমা 

কশন। তহ আ�াহ! আপিন তােক কমা কশন। তহ আ�াহ! আপিন তােক 

অিব ল রাখুন। তহ আ�াহ! আপিন তােক অিব ল রাখুন। তহ আ�াহ! আপিন 

তােক অিব ল রাখুন’। 

  

                                                           
25.  আবূ দাঊদ, ‘জানাযা’ অধযায়, হা/৩২২১।  
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�� ৩৭: সা�নাদান বা তশাক �কােশর প�িত িক? 

উারঃ রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম তাঁর  ক তমেয়েক 

তযভােব সা�না িদেয়িওেলন, িপক তসভােব সা�না তদওয়া উাম। রাসূল 

সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম- র তমেয়র স�ান মারা তগেল িতিন তাঁেক 

আ�ান জািনেয় তাঁর িনকট  কজন দূত ত�রর কেরন।  ই দূতেক রাসূল 

সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলিওেলন, ‘তােক তুিম ৈধযষয ধরেত  বং  র 

িবিনমেয় তনকীর আশা করেত বল। তকননা আ�াহ যা িনেয় তগেওন, তা তযমন 

তাঁর, ততমিন যা িতিন তরেখ তগেওন, তাও তাঁর। �েতযকিট বব  কিট িনিদষ� 

তময়াদ পযষ� িটেক থাকেব’।২৫

26 তেব ‘আ�াহ আপনার তনকী বৃি� কের িদন’, 

‘আ�াহ আপনােক উাম সা�না দান কশন’, আ�াহ আপনার মৃতেক কমা 

কশন’ ইতযািদ তযসব তদা‘আ মানুেির কােও �িস� হেয় আেও, তা িকওু িকওু 

আেলম পও� কেরেওন। তেব হাদীও তমাতােবক আমল করাই উাম। 

�� ৩৮: সা�না তদওয়ার সময় মুওাফাহা করা িক সুুাত? 

উারঃ সা�না তদওয়া বা তশাক �কােশর সময় মুওাফাহা করা,  ু�ন 

করা সুুাত নয়। বরং মুওাফাহা করেত হেব সাকােতর সময়। অত ব, 

তশাকা�া� বযিির সােথ সাকাত কের সালাম �দান করত: যখন তুিম তার 

সােথ মুওাফাহা করেব, তখন  ই মুওাফাহাটা হেব সাকােতর কারের, সা�না 

তদওয়ার উে�েশয নয়। িক� মানুি  টােক অভযােস পিররত কেরেও। কােরা 

যিদ িব�াস থােক তয,  িট সুুাত, তাহেল তস পির�ার তজেন রাখুক,  িট 

সুুাত নয়। তেব যিদ তসিট  াভািবক অভযাস হয়  বং তারা তসিটেক সুুাত 

বেল িব�াস না কের, তাহেল সমসযা তনই। িক� িবিয়িট আমার কােও রীিতমত 

উে�গজনক  বং তা পিরতযাগ করা িনঃসে�েহ উাম। 

                                                           
26. বুখারী, ‘জানাযা’ অধযায়, হা/১২৮৪; মুসিলম, ‘জানাযা’ অধযায়, হা/৯২৩।  
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 খােন আেরকিট গশ�পূরষ িবিয়  ই তয, সা�না তদওয়ার উে�শয 

হল, তশাকা�া� বযিিেক ৈধযষযধারর  বং আ�াহ র পক তথেক তনকী �াি�র 

িবিেয় আশাি�ত কের ততালা; তােক অিভন�ন জানােনা নয়, তযমনিট অনযানয 

অনু�ােন হেয় থােক। অত ব, তকউ মৃতুযজিনত কারের তশাকা�া� হেল তােক 

সা�না িদেত হেব অথষাৎ যােত তার ৈধযষয ও তনকী �াি�র আশা বৃি� পায়, তা-

ই করেত হেব। 

�� ৩৯: তশাকাহত বযিিেক সা�না তদওয়ার সময় কখন? 

উারঃ মৃেতর মৃতুযর পর তথেকই তার তশাকাহত পিরবার-পিরজন ও 

আ�ীয়  জনেক সা�না �দােনর সময়  শ হয়। অনুরপভােব মৃতুযঘিটত 

কারর ওাড়া অনয তকান কারের তকউ দুঃখ�� হেল দুঃখ�� হওয়ার পর 

তথেকই তােক সা�না তদওয়ার সময়  শ হয়। দুঃখ–ক� লাঘব না হওয়া পযষ� 

সা�না তদওয়া যায়। কারর কাউেক সা�না তদওয়ার উে�শয তােক অিভন�ন 

ও  েভ�া জানােনা নয়; বরং সা�না তদওয়ার উে�শয হল, তশাকাহত বযিিেক 

িবপেদ ৈধযষয ধারেরর �িত শিিশালী কের ততালা  বং ওওয়াব �াি�র আশায় 

তােক আশাি�ত করা। 

�� ৪০: দাফেনর পূেবষ তশাক �কাশ করা বা সা�না তদওয়া িক ৈবধ? 

উারঃ হযাঁ, দাফেনর পূেবষ  বং পের উভয় অব�ায় তশাক �কাশ করা 

ৈবধ। আেগর �ে�র জবােব আমরা বেলিও তয, মৃতুযর পর তথেক তশাক  েল 

না যাওয়া পযষ� সা�না তদওয়ার সময়। 

�� ৪১: তশাক �কাশ করার উে�েশয মৃত বযিির পিরবার- পিরজেনর 

িনকেট যাওয়ার হকুম িক? 

উারঃ শরী‘আেত  র তকােনা িভিা তনই। িক� তকউ যিদ আপনার 

আ�ীয় হয়  বং আপিন না তগেল আ�ীয়তার স�কষ িওু হওয়ার ভয় থােক, 

তাহেল তগেল সমসযা তনই। তেব মৃেতর পিরবােরর সদসযেদর জনয তােদর 
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বািড়েত  কিষত হওয়া  বং তশাক �কাশকারীেদর সাকাত �হেরর জনয 

অেপকা করা শরী‘আত স�ত নয়।  মনিক সালােফ ওােলহীেনর তকউ তকউ 

 মন আমলেক িনিি� িবলাপ ও মাতেমর অ�ভুষি গরয কেরেওন। তসজনয 

িনয়ম হল, তশাকাহতরা তােদর বাড়ীর দরজা ব� কের িদেব। বাজাের বা 

মসিজেদ তােদর সােথ  মিনেতই কােরা সাকাত হেয় তগেল তশাক �কাশ 

করেব।  খােন দু’িট িবিয় উে�খেযাগযঃ 

 কঃ তশাক �কােশর জনয মৃেতর পিরবােরর কােও যাওয়া।  িট ৈবধ 

নয়। তেব তযমনিট আিম বেলিও, যিদ তার আ�ীয় হয়  বং তােদর কােও না 

তগেল আ�ীয়তার স�কষ িওু হেয় যাওয়ার ভয় থােক, তাহেল তসিট িভু 

কথা। 

দুইঃ তশাক �কাশকারীেদর অভযথষনার জনয অেপকা করা।  রও তকান 

িভিা তনই।  র সােথ যিদ সা�না �দানকারীেদর খাবােরর আেয়াজন তযাগ 

করা হয়, তাহেল সালােফ ওােলহীেনর তকউ তকউ ইহােক িনিি� িবলাপ ও 

মাতেমর অ�ভুষি গরয কেরেওন। 

�� ৪২: মৃত বযিিেক �বর�ােন িনেয় যাওয়ার সময় তার মাথা 

খাটিলর সামেনর িদেক রাখা সুুাত িক? 

উারঃ  াভািবক দৃি�েত মেন হয়, মৃতেক �বর�ােন িনেয় যাওয়ার 

সময় তার মাথা সামেনর িদেক রাখাই ভাল। সামেনর িদেক পা কের িনেয় 

যাওয়া অনুাম। তেব রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম তথেক   স�িকষত 

তকান হাদীও আমার জানা তনই। 

�� ৪৩: মৃতেক দাফন করার সময় িতন মুি� মািট মৃেতর মাথার িদক 

তথেক �বের তদওয়ার িক তকান শরঈ িভিা আেও? 

উারঃ না,  র তকান শর‘ঈ িভিা তনই। �বের মািট তদওয়ার সময় 

তযখান তথেকই মািট তদওয়া  শ কশক, সমসযা তনই। 
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�� ৪৪: মৃতেক দাফেনর পের তােক তফেরশতা�েয়র �ে�র জবাব 

�রর কিরেয় তদওয়ার িবধান িক? 

উারঃ   িবিেয় �হরেযাগয কথা হে�, দাফেনর পের তকােনা িকওু 

�রর কিরেয় তদওয়া যােব না; বরং তার জনয কমা �াথষনা করেত হেব  বং 

�বের �ে�র জবােব দৃঢ় থাকার জনয তদা‘আ করেত হেব। তকননা দাফেনর 

পের মৃতেক �রর কিরেয় তদওয়ার বযাপাের আবু উমামা  রািদয়া�াহ ‘আনহ 

হেত বিরষত হাদীওিট দুবষল। 

�� ৪৫: মৃতেক দাফেনর পূেবষ তার পেক সাকয �হেরর তরওয়াজ 

িকওু িকওু মুসিলম সমােজ � িলত আেও। মৃেতর তকান আ�ীয় বা অিভভাবক 

জনগরেক উে�শয কের বেল, আপনারা মৃেতর বযাপাের িক সাকয �দান 

করেবন? তখন তারা তার বযাপাের সততার সাকয �দান কের।  সব 

কমষকােকর তকান িভিা িক শরী‘আেত আেও? 

উারঃ শরী‘আেত  র তকান িভিা তনই  বং কােরা জনয  রপ বলাও 

উি ৎ নয়। তকননা  িট িবদ‘আেতর অ�ভুষি। তাওাড়া তার বযাপাের তকউ 

অসততার সাকয িদেতও পাের, আর তস তকেষ তসিট হেব তার জনয অপমান 

 বং লা�নার িবিয়। কারর   িবিেয়  কিট হাদীও পাওয়া যায়। রাসূল 

সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম  কদা তাঁর ওাহাবীগেরর সে� িওেলন। 

 মতাব�ায়  কিট মৃতেক তাঁেদর পাশ িদেয় িনেয় যাওয়া হল  বং তাঁরা তার 

�শাংসা করেলন। তখন রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বলেলন, 

‘অপিরহাযষ হেয় তগেও’।  রপর আেরকিট লাশ তাঁেদর পাশ িদেয় তগল িক� 

তাঁরা তার বদনাম করেলন। অতঃপর রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম 

বলেলন, ‘অপিরহাযষ হেয় তগেও’। ওাহাবীগর (রািদয়া�াহ ‘আনহম) িজেজস 

করেলন, ‘অপিরহাযষ হেয় তগেও’ অথষ িক? রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম 
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বলেলন, ‘ততামরা যার �শংসা করেল, তার জনয জাুাত অপিরহাযষ হেয় তগেও। 

আর ততামরা যার বদনাম করেল, তার জনয জাহাুাম অপিরহাযষ হেয় তগেও।२६

27
 

�� ৪৬: ‘দু’জন বযিিেক �বের শাি� তদওয়া হি�ল। ফেল শাি� 

মােফর জনয রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম তােদর �বের তখজুেরর 

ডাল পুেঁত িদেলন’২৭

28  ই হাদীেওর আেলােক �বেরর উপের গােওর কা ঁা ডাল 

ইতযািদ তপাতঁা িক সুুাত নািক  িট রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম– র 

জনয িনিদষ� িওল? আর তার জনয িনিদষ� হওয়ার দলীলইবা িক? 

উারঃ �বেরর উপের গােওর কাঁ া ডাল বা ঐ জাতীয় িকওু তপাঁতা 

সুুাত নয়; বরং ইহা  কিদেক তযমন িবদ‘আত, অনযিদেক ততমিন মৃত বযিি 

স�েকষ খারাপ ধাররা তপািেরর শািমল। তকননা নবী সা�া�াহ ‘আলাইিহ 

ওয়াসা�াম সব �বের  রপ রাখেতন না।  ধুমাষ ঐ �বর দু’িটেত িতিন 

তরেখিওেলন। কারর িতিন জানেত তপেরিওেলন তয, তােদরেক শাি� তদওয়া 

হে�। অত ব, �বেরর উপের তখজুর ডাল তপাঁতা মৃেতর �িত অনযায়  বং 

তার স�েকষ খারাপ ধাররা তপাির ৈব িকওুই নয়। আর তকউ তার মুসিলম 

ভাই স�েকষ খারাপ ধাররা তপাির করেত পাের না। তকননা তকউ কােরা 

�বেরর উপর তখজুেরর ডাল তপাঁতার অথষই হে�, তস িব�াস কের তয, ঐ 

�বরবাসীেক শাি� তদওয়া হে�। কারর রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম 

ঐ বযিি�য়েক শাি� তদওয়ার িবিয়িট জানেত তপেরিওেলন বেলই ততা তােদর 

�বেরর উপের তখজুেরর ডাল পুঁেতিওেলন। 

সংিক�ভােব বলা যায়, �বেরর উপের তখজুেরর ডাল বা   জাতীয় 

িকওু তপাঁতা িবদ‘আত  বং মৃতবযিি স�েকষ কু–ধাররা তপাির। তকননা তয 

ডাল পুঁেত, তস মেন কের �বরবাসীেক শাি� তদওয়া হে�। আর তসজনযই ততা 

                                                           
27. বুখারী, ‘জানাযা’ অধযায়, হা/১৩৮৬; মুসিলম, ‘জানাযা’ অধযায়, হা/৯৪৯। 
28.  বুখারী, ‘অযূ’ অধযায়, হা/২১৬। 
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তস তার শাি� লাঘব করেত  ায়।  খােন আেরকিট িবিয় হে�, আ�াহ ঐ 

বযিি�েয়র তকেষ রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম– র সুপািরশ �বূল 

কেরিওেলন; িক� িতিন মৃত বযিির তকেষ আমােদর সুপািরশ �বূল করেবন 

িকনা তা ততা আমরা জািন না। 

�� ৪৭: ইমাম ফরয ওালােতর সালাম িফরােনার সে� সে� মৃত 

বযিির আ�ীয়- জন তােক �ত দাফন করার উে�েশয তিড়ঘিড় কের ইমােমর 

সামেন জানাযা পড়ােনার জনয িনেয় আেস।  েকেষ মৃেতর আ�ীয়- জেনর 

কররীয় আসেল িক? আর ইমামেকইবা আপিন িক নওীহত করেবন? 

উারঃ যিদ পিরপূরষ জামা‘আত পায়িন  মন মুও�ীর সংখযা অেনক হয়, 

তেব জানাযা ওালােতর জনয  কটু অেপকা করা ভাল। তাহেল তবশী সংখযক 

মানুি তার জানাযা পড়েত পারেব  বং তারা তনকী তথেক বি�ত হেব না। 

তেব  ধরেনর তকান কারর না থাকেল তদরী না কের জানাযার ওালাত আদায় 

কের তাড়াতািড় দাফন করা ভাল। 

�� ৪৮: মৃেতর সােথ তলনেদন সং�া� িকওু ঘেট থাকেল মৃত বযিির 

অিভভাবক তস িবিয়িট সমাধােনর জনয জানাযায় অংশ�হরকারীেদর কােও 

আেবদন করেত পাের িক? 

উারঃ  মন কমষ িবদ‘আেতর অ�ভুষি। তকননা মৃেতর সােথ যার 

তকােনা তলনেদন তনই, মৃত বযিি স�েকষ তার মেন িকওুই থােক না। আর যার 

সােথ মৃত বযিির তলনেদন থােক  বং তস যিদ তা আদায় কের মৃতুযবরর কের, 

তাহেলও তার মেন িকওু থােক না। িক� যিদ মৃত বযিি তলনেদেনর পিরসমাি� 

না কের মারা যায়, তাহেল তলনেদেন জিড়ত বযিি তার সমাধান করেতও 

পাের, আবার নাও করেত পাের। রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন, 

‘তয বযিি পিরেশাধ করার িনয়যেত কােরা কাও তথেক অথষ-স�দ িনল, আ�াহ 
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তার পক তথেক আদায় কের িদেবন। িক� তয বযিি কিত করার উে�েশয 

কােরা অথষ-স�দ িনল, আ�াহ তার কিত সাধন করেবন’।२८

29 

�� ৪৯: �বর িযয়ারেতর �কারগিল িক িক? 

উারঃ িশকা ও উপেদশ �হর  বং ওওয়ােবর আশায় মানুি �বর 

িযয়ারত করেব। রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন, ‘ততামরা �বর 

িযয়ারত কর। তকননা তা আেখরাতেক �রর কিরেয় তদয়’।२९

30  

তেব তয বযিি বরকত লােভর উে�েশয অথবা �বরবাসীর কােও 

�াথষনার উে�েশয �বর িযয়ারত কের, তার  ই িযয়ারত িবদ‘আতী িযয়ারতও 

হেত পাের, আবার িশরকী িযয়ারতও হেত পাের। আ�াহ র �শংসা তয, 

আমােদর তদেশ (অথষাৎ তসৗদী আরেব)  মনিট পাওয়া যায় না। যিদও তকান 

তকান ইসলামী রাে�  রপ িযয়ারেতর � লন আেও। 

যােহাক, �বর িযয়ারত দুই ধরেনরঃ 

১. িনিদষ�ভােব তকান  ক বযিির �বর িযয়ারত করা।  ই তকেষ িযয়ারতকারী 

�বরিটর পােশ দাঁিড়েয় তার জনয যত ই�া তদা‘আ করেব; তযমনিট রাসূল 

সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম কেরিওেলন। (ঘটনা হল) রাসূল সা�া�াহ 

‘আলাইিহ ওয়াসা�াম আ�াহ র কােও তাঁর মােয়র জনয কমা �াথষনার অনুমিত 

 াইেল আ�াহ তা‘আলা তাঁেক অনুমিত তদন িন। িক� তাঁর মােয়র �বর 

িযয়ারেতর অনুমিত  াইেল িতিন তাঁেক অনুমিত তদন।३०

31
 ফেল িতিন তাঁর 

কিতপয় ওাহাবীেক িনেয় তাঁর মােয়র �বর িযয়ারত কেরন। 

                                                           
29. বুখারী, ‘ঋর তনওয়া’ অধযায়, হা/২৩৮৭।   
30. ইমাম মুসিলম হাদীওিট বরষনা কেরেওন  ভােব, ‘ততামরা �বর িযয়ারত কর। তকননা তা 

মররেক �রর কিরেয় তদয়’ (‘জানাযা’ অধযায়, হা/৯৭৬)। 
31. মুসিলম, ‘জানাযা’ অধযায়, হা/৯৭৬।  
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২. �বর�ােনর সবার �বর িযয়ারত করা।  েকেষ িযয়ারতকারী �বরসমূহেক 
সামেন কের দাঁড়ােব  বং �বরবাসীেদরেক সালাম �দান করেব; তযমনিট 
রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বাকী‘ নামক �বর�ান িযয়ারেতর সময় 
করেতন। িতিন বলেতন:  

مْ  جغّسَال م « ََ  َعةَيْ�م ِغ�َ  قَْو ٍ  َدج َِ  ْ ِِنّي ،مم م  َشيءَ  ِإنْ  ََ َّ مْ  ج ونَ  نِ�م م  يَمَْكمم . فَِكقم َّ �َ  ج َِ ْستَْقِد مم
ْ
 جغ

غّي مْ  َِ غْ�م َِ ِخِم�نَ  ََ
ْ
ْستَأ مم

ْ
جغ ََ . َ  سْ �

َ
َ  جهللاَ  لم أ

َ
َ ََ   مم �م لَ ي 

ْ
َِ عَ جل ْ  فَ  مّ ُم غةّ جَ ، ةَ يَ ي

َ
 غَ َْ مِ ت

َ
ي غّ تِ فْ ََ  فَ ََ ، مْ هم مَ جْ ي ا

َ  مْ فِ جغْ ََ ، مْ هم دَ عْ �َ 
َ
َ ََ َ ي    »مْ ُم غ

‘তহ �বরবাসী মুিমনগর! আপনােদর উপর শাি� বিিষত তহাক। আমরাও 
ইনশাআ�াহ আপনােদর সােথ িমিলত হব। আমােদর ও আপনােদর অ�বতষী ও 
পরবতষীেদর উপের আ�াহ রহম কশন। আমরা আমােদর ও আপনােদর জনয 
আ�াহ র কােও িনরাপাা �াথষনা করিও। তহ আ�াহ! তােদর পূরয তথেক আপিন 
আমােদরেক বি�ত করেবন না। তােদর মৃতুযর পের আমােদরেক আপিন 
তফতনায় তফলেবন না। আপিন আমােদরেক  বং তােদরেক কমা কের 
িদন’।৩১F

32 

�� ৫০: মৃত বযিিেক সালাম �দােনর সময় ি�বলামুখী হওয়া িক 

শরী‘আত স�ত?  

উারঃ মৃত বযিির িদেক িফের তােক সালাম করেব  বং তার জনয 

তদা‘আ করেব। ি�বলামুখী হওয়ার �েয়াজন তনই। 

�� ৫১: তকবলমাষ �বর�ােন �েবশ করেল মৃতেদর �িত সালাম 

তদওয়া সুুাত নািক �বর�ােনর পাশ িদেয় অিত�ম করেলও তােদরেক 

সালাম তদওয়া যায়? 

                                                           
32. ওহীহ মুসিলম, ‘জানাযা’ অধযায়, হা/ ৯৭৪, ৯৭৫।  
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উারঃ শরী‘আত গেবিকগর বেলন, তকউ �বর িযয়ারত করেত যাক 

অথবা �বেরর পাশ িদেয় অিত�ম কশক, তার জনয  কটু আেগ উে�িখত 

তদা‘আিটর মাধযেম �বরবাসীেদর জনয তদা‘আ করা সুুাত। 

�� ৫২: তশাক পালেনর সময় িবধবা �ীর উপর িক িক িনিি�? 

দলীলসহ জবাবদােন বািধত করেবন।  

উারঃ তশাক পালেনর সময় িবধবা �ীর উপর তযসব িবিয় িনিি�ঃ  

 ক. �েয়াজন ওাড়া বাড়ী তথেক তবর হেব না। তযমনঃ তস অসু� হেল 

হাসপাতােল তযেত পারেব, তেব িদেনর তবলায় যােব। অনুরপভােব যররী 

কারর ওাড়া বাড়ী তথেক তবর হেব না। তযমনঃ তার বাড়ী �েস পড়ার উপ�ম 

হল  বং তভে� ুের তার গােয়র উপর পড়ার ভয় তপল, অথবা তার বাড়ীেত 

আগন তলেগ তগল ইতযািদ। িব�ানগর বেলন, িদেনর তবলায় দরকাের তবর হেত 

পাের। িক� রােত যররী কারর ওাড়া তবর হেব না। 

দুই. তখাশবূ বযবহার করেব না। তকননা রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিহ 

ওয়াসা�াম তশাক পালনকািররীেক ঋতুমুি না হওয়া পযষ� তখাশবূ বযবহার 

করেত িনেিধ কেরেওন। ঋতুমুি হওয়ার পর ঋতুর ি � দূর হওয়ার উে�েশয 

সামানয পিরমার আযফার ( ক �কার তখাশবূ) বযবহার করেব।३२
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িতন. তশাভাবধষক সু�র তকােনা তপাশাক পিরধান করেব না। তকননা 

নবী সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম  মন তপাশাক পরেত িনেিধ কেরেওন।३३
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33. উে� আি�ইয়াহ (রািদয়া�াহ ‘আনহা) বেলন, ‘আমােদরেক িতন িদেনর তবশী তশাক পালন 

করেত িনেিধ করা হত। িক�  ামী মারা তগেল  ার মাস ১০ িদন তশাক পালন করার আেদশ 

করা হত। ঋতুমুি হওয়ার পর পিবষ হেয় আমােদরেক সামানয পিরমার আযফার বযবহােরর 

অনুমিত তদওয়া হত’ (বুখারী, ‘তালা�’ অধযায়, হা/৫৩৪১; মুসিলম, ‘তালা�’ অধযায়, হা/৯৩৮)। 
34. উে� আি�ইয়াহ (রািদয়া�াহ ‘আনহা) বিরষত উে�িখত হাদীেও  েসেও, ‘আমােদরেক রঙীন 

কাপড় পরেত িনেিধ করা হত। তেব  ক ধরেনর তডারা-কাটা তপািাক পরার অনুমিত তদওয়া 

হত’। 
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ফেল তস তকােনা রকম সাজস�া ওাড়াই ঐ জাতীয় সাধারর তপাশাক পরেব, 

বািড়েত  াভািবক তযসব তপাশাক পরা হয়। 

 ার. ত ােখ সুরমা লাগােব না। তকননা নবী সা�া�াহ ‘আলাইিহ 

ওয়াসা�াম ত ােখ সুরমা লাগােত িনেিধ কেরেওন।३४

35 তেব যিদ সুরমা লাগােত 

বাধয হয়, তাহেল  মনভােব লাগােব যােত রােত সুরমার রঙ �কাশ না পায়। 

আর িদেনর তবলায় উহা মুেও তফলেব। 

পাঁ . অলংকার পরেব না। তকননা সু�র তপাশাক পরাই যিদ িনেিধ 

হয়, তাহেল অলংকার পরার িনেিধাজা ততা আেরা  াভািবক। 

তস পুশিেদর সােথ কথা বলেত পারেব, তফান-তমাবাইেল কথা বলেত 

পারেব। বাড়ীেত �েবেশ শরী‘আেত বাধা তনই  মন বযিিেক বাড়ীেত 

�েবেশর অনুমিত িদেত পারেব। রােত ও িদেন বাড়ীর ওােদ উপেত পারেব। 

�েতযক জুমু‘আয় তগাসল করা তার জনয আবশযক– িকওু সাধারর জনতার 

 মন ধাররা িপক নয়। �েতযক স�ােহ তােক তার মাথার  ুলও খুলেত হেব 

না। 

অনুরপভােব ই�ত তশি হওয়ার পের িকওু িজিনি িনেয় তবর হওয়া 

 বং সবষ�থম যার সােথ সাকাৎ হেব, তােক তা দান কের তদওয়ার �থাও 

শরী‘আত স�ত নয়; বরং তা িবদ‘আত। 

�� ৫৩: �ী তয বাড়ীেত থাকা অব�ায় তার কােও তার  ামীর মৃতুযর 

খবর  েসেও, তসই বাড়ীেত তশাক �কােশর িদনগিল কাটােনা িক তার জনয 

আবশযক নািক তার  ামীর বাড়ীেত? ওখান তথেক তার বাবার বাড়ীেত বা 

অনযেকান বাড়ীেত যাওয়া িক তার জনয ৈবধ হেব? 

                                                           
35. উে� আি�ইয়াহ (রািদয়া�াহ ‘আনহা) বিরষত উে�িখত হাদীেও  েসেও, ‘আমােদরেক ত ােখ 

সুরমা লাগােত িনেিধ করা হত’। 
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উারঃ তয বাড়ীেত তস বসবাস করত, তসখােন অব�ান করা তার জনয 

আবশযক। ধরা যাক, তস তার তকান আ�ীেয়র বাড়ীেত তবড়ােত তগেও  বং 

 মতাব�ায় তার  ামীর মৃতুযর খবর  েসেও।  েকেষ পূেবষ বসবাসকৃত বাড়ীেত 

িফের যাওয়া তার জনয আবশযক। তয পাঁ িট িবিয় তথেক তােক দূের থাকার কথা 

বলা হেয়েও, ত�েধয  কিট হল, তস তার বাড়ী তথেক তবর হেব না। 

�� ৫৪: মিহলােদর �বর িযয়ারত স�েকষ িব�ািরত জািনেয় বািধত 

করেবন। 

উারঃ মিহলােদর �বর িযয়ারত করা হারাম; বরং কবীরা তগানাহ। 

তকননা রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম �বর িযয়ারতকািররীেদরেক 

অিভশাপ কেরেওন। তেব িযয়ারেতর িনয়যত ওাড়াই তকােনা মিহলা যিদ �বেরর 

পাশ িদেয় অিত�ম কের, তাহেল িকওুকর দাঁিড়েয় �বরবাসীেদর জনয তদা‘আ 

করেল তকান সমসযা তনই। ওহীহ মুসিলেম বিরষত আেয়শা (রািদয়া�াহ ‘আনহা)–

 র হাদীেও  মনই ইি�ত পাওয়া যায়।৩৫
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�� ৫৫: বতষমােন পষ-পিষকায় তশাক �কােশর  বং মৃতবযিির 

অিভভাবকেদর পক তথেক তশাক �কাশকারীেদর ধনযবাদ জানােনার ধূম পেড় 

তগেও।  মন তরওয়ােজর হকুম িক?  িট িক িনিি� িবলাপ ও মাতেমর আওতায় 

পড়েব? উে�খয তয, পিষকায় তশাক �কাশ  বং তশাক �কাশকারীেদরেক 

ধনযবাদ জানােত কখনও পিষকার পুেরা পৃ�া তলেগ যায়, যার বযয়ভার দশ হাযার 

সঊদী িরয়াল পেড়। ইহা িক অপ েয়র অ�ভুষি হেব? 

উারঃ হযাঁ.. আমার মেত,  মন তরওয়াজ িনিি� িবলােপর আওতাভুি 

হওয়ার স�াবনা রেয়েও।  মন আমল িনিি� িবলােপর আওতাভুি না হেলও 

অ�তঃ  েত স�েদর অপ য় ও অপবযয় ততা হয়ই। মূলতঃ তশাক �কাশ 

ধনযবাদ জানােনার মত তকােনা িবিয় নয় তয, মানুিেক পিষকার মাধযেম  তেবশী 

                                                           
36. মুসিলম, ‘জানাযা’ অধযায়, হা/৯৭৪।  



 

38 

উ�ু� হেত হেব। বরং তশাক �কােশর অথষ হল, তশাক�� বযিিেক ক� সেহযর 

�িত শিিশালী কের ততালা।  িট ভষতা রকার তকােনা িবিয় নয়  বং না 

তকােনা ধনযবাদ জানােনার িবিয়। মানুি যিদ তশাক �কােশর অ�িনষিহত তাৎপযষ 

জানত, তাহেল পিষকায় তশাক �কাশ, তশােকর জনয সমেবত হওয়া, খানা-িপনার 

আেয়াজন করা ইতযািদ কমষকােকর ধাের-কােওও তযত না। 

�� ৫৬: তশাক �কােশর সময় উে�খ করেত িগেয় আপিন বেলেওন, 

মৃতুযঘিটত কারর ওাড়া অনয কারেরও তশাক �কাশ করা তযেত পাের। িক� 

আসেলই িক অনয কারের তশাক �কাশ করা যায়? আর তগেল িকভােব তা �কাশ 

করেত হেব? 

উারঃ তশাক�� বযিিেক ৈধযষযধারেরর �িত শিিশালী করাই হল তশাক 

�কাশ। তসজনয তা মৃতুযঘিটত কারর ওাড়া অনয তকেষও হেত পাের। তযমনঃ 

� ুর স�দ হািরেয় যাওয়ার কারের তকউ তশাকা�� হেলা  বং তস যােত তভে� 

না পেড় তসজনয আপিন তশাক�কাশ করতঃ তােক ৈধযষযধারেরর �িত উৎসািহত 

করেলন। 

�� ৫৭: দুই ঈেদর িদন  বং জুম‘আর িদনেক �বর িযয়ারেতর জনয 

িনিদষ� কের তনওয়ার িবধান িক?  ই িদনগিলেত িক জীিবতেদর সােথ সাকাত 

করেত হেব নািক �বর িযয়ারত করেত হেব? 

উারঃ  ই িদনগিলেক �বর িযয়ারেতর জনয িনিদষ� কের তনওয়ার 

তকােনা িভিা তনই। সুতরাং ঈেদর িদনেক �বর িযয়ারেতর জনয িনিদষ� কের 

তনওয়া  বং  মন আমলেক শরী‘আতস�ত মেন করা িবদ‘আত। তকননা রাসূল 

সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম তথেক  মেমষ িকওুই বিরষত হয় িন  বং তকােনা 

িব�ান   মেতর পেক অিভমত িদেয়েওন মেমষও আমার জানা তনই। তেব 

জুম‘আর িদেনর বযাপাের কিতপয় িব�ান বেলেওন,  ই িদেন �বর িযয়ারত করা 
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উি ৎ। তেব তাঁরা তাঁেদর মেতর পেক রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম 

তথেক তকান দলীল তপশ কেরন িন। 

�� ৫৮: মিহলা কতৃষক রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম– র �বর 

িযয়ারত  বং অেনযর �বর িযয়ারেতর মেধয িক তকান পাথষকয আেও? মিহলা 

কতৃষক �বর িযয়ারেতর িনেিধাজা িক ‘আম বা সািবষক িবধান নািক রাসূল 

সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম– র �বর  ই হকুম তথেক আলাদা? 

উারঃ মিহলা কতৃষক িবেশিভােব রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম–

 র �বর িযয়ারেতর ৈবধতার পেক তকােনা দলীল তনই। সুতরাং মিহলা কতৃষক 

রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম– র �বর িযয়ারত অনয তয তকােনা বযিির 

�বর িযয়ারেতর মতই।  কারের আ�াহ র  কিরয়া তয, মিহলা ওালােত অথবা 

ওালােতর বাইের রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম– র �িত সালাম �দান 

করেলই তার জনয যেথ� হেব। তকননা তস পৃিথবীর তয তকােনা �া� তথেক 

সালাম �দান কশক না তকন, তার সালাম রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিহ 

ওয়াসা�াম– র রহ বরাবর তপৗেও তদওয়া হয়। 

�� ৫৯: �বেরর উপর তলখা অথবা �বর রঙীন করার িবধান িক? 

উারঃ �বর রঙীন করা �বরেক  ুনকাম বা �া�ার করার মতই। আর 

রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম �বরেক  ুনকাম বা �া�ার করেত িনেিধ 

কেরেওন।३६

37
  ওাড়া  িট মানুেির মেধয গবষ–অহংকার সৃি�র  কিট মাধযম। ফেল 

 র মাধযেম �বরসমূহ অহংকােরর �ান িহসােব পিরগিরত হেব। অত ব, তা 

পিরতযাগ করা উি ৎ। 

                                                           
37. হাদীওিট জােবর  রািদয়া�াহ ‘আনহ বরষনা কেরন (মুসিলম, ‘জানাযা’ অধযায়, হা/৯৭০)।  
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 মিনভােব রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম �বের িলখেত িনেিধ 

কেরেওন।३७

38
 তেব তলখা যিদ তকবলমাষ পির য় দােনর উে�েশয হয়  বং তােত 

তকান �শাংসার উে�খ না থােক, তাহেল তসেকেষ কিতপয় আেলম িশিথলতা 

�দশষন কেরেওন। তারা বেলেওন, তলখােত যিদ মৃত বযিির স�ান �কাশ পায়, 

তাহেল তা রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম– র িনেিধাজার অ�ভুষি হেব। 

তকননা �বের তলখা তথেক িনেিধেক �বর পাকা করা তথেক িনেিেধর সােথ 

তুলনা করা হেয়েও। 

�� ৬০:  ীকৃত তকােনা সৎ ও জানী মানুি মারা তগেল তারঁ �বর 

িযয়ারতকারীেদর সংখযা তবশী হয়। িক� তসিট তযন িশেকষর মাধযেম পিররত না 

হয়, তসজনয িকওু িকওু ওাষ  ত তবশী পিরমার িযয়ারত করেত িনেিধ কের 

থােক।  কের  িবিেয় আপনার মতামত জািনেয় বািধত করেবন। 

উারঃ ওাষেদর  ই মতিট আিমও িপক মেন কির। তকননা তনককার ও 

জানীেদর �বর তবশী তবশী িযয়ারত করেল পরবতষীেত  ই িযয়ারত িশেকষর 

পযষােয় িনেয় তযেত পাের। তসজনয �বর িযয়ারত ওাড়াই তাঁেদর জনয তদা‘আ করা 

উি ৎ। তকননা আ�াহ বা�ার তদা‘আ �বূল করেল তা মৃত বযিির জনয ফায়দা 

িদেব। বা�া মৃত বযিির �বেরর কােও  েস তদা‘আ কশক অথবা বাড়ীেত বা 

মসিজেদ তদা‘আ কশক, তসিট তকােনা বযাপার নয়। ফেল �বেরর কােও তবশী 

তবশী যাওয়ার �েয়াজন তনই। অত ব, ওাষেদর  ই িনেিধাজা যুিিযুি, িবেশি 

কের বতষমান যামানায়। 

                                                           
38. জােবর  রািদয়া�াহ ‘আনহ বেলন, রাসূল (ওাঃ) �বর পাকা করেত, �বের িলখেত, �বেরর উপর 

ভবন বানােত  বং �বর পদদিলত করেত িনেিধ কেরেওন (আবূ দাঊদ, ‘জানাযা’ অধযায়, 

হা/১০৫২; ইবনু মাজাহ, ‘জানাযা’ অধযায়, হা/১৫৬২-১৫৬৪; শায়খ আলবানী (রেহমাহ�াহ) 
হাদীওিটেক ‘ওহীহ’ বেলেওন)।  
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�� ৬১: খারাপ �কৃিতর মানুি মারা তগেল তলােক অেনক সময় তার 

তদািুিট বরষনা কের। অথ  ওহীহ বুখারীেত  েসেও, ‘ততামরা মৃতেদরেক গািল 

িদও না। তকননা তারা তােদর কৃতকেমষর �িতদান �াি�র �েল তপৗেও তগেও’।३८

39
 

 কের, ঐসব তলাক িক  ই িনেিধাজার মেধয পেড়? 

উারঃ হযাঁ, যিদ ঐ বযিির খারাপ িদক বরষনার তপওেন তােক গািল-

গালাজ করার উে�শয থােক, তাহেল তা জােয়য নয়। িক�  র উে�শয যিদ হয়, 

তার আমেলর মত আমল তথেক মানুিেক সতকষীকরর, তাহেল তােত তকােনা 

সমসযা তনই। তকননা  র মাধযেম তস অেনযর কলযার কামনা কের। 

�� ৬২: �বের মৃত বযিির জনয ‘�াতীফা’ বা মখমল ও তরশমী জাতীয় 

কাপড় তদওয়ার হকুম িক? ওহীহ মুসিলেম  েসেও, ইবনু আ�াস  রািদয়া�াহ 

‘আনহ রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম– র �বের লাল �াতীফা 

িদেয়িওেলন।३९

40 

উারঃ তকউ তকউ �বের �াতীফা তদওয়ার পেক মত �কাশ করেলও   

িবিেয় আমার ি�মত রেয়েও। তকননা তকােনা  কজন ওাহাবী তথেকও বিরষত হয় 

িন তয, তারা  মনিট কেরেওন। তেব হেত পাের তয, তা রাসূল সা�া�াহ 

‘আলাইিহ ওয়াসা�াম– র জনয িনিদষ� িওল। ি�তীয়তঃ যিদ  মন প�িত  ালু 

করা হয়, তাহেল মানুি �িতেযািগতায় তনেম পড়েব  বং �েতযেক  াইেব তার 

িনজ  মৃত বযিির �বের অেনযর ত েয় সু�র কাপড় িদেত। অবেশেি �বরসমূহ 

মানুেির অহংকােরর �ােন পিররত হেব। 

�� ৬৩: রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম– র তগালাম  �রান 

যখন তাঁর �বের কাপড় িদেয়িওেলন, তখন ওাহাবীগর (রািদয়া�াহ ‘আনহম) তার 

িবেরািধতা কেরিওেলন মেমষ তকান দলীল আেও িক? ওাহাবীগর (রািদয়া�াহ 

                                                           
39. বুখারী, ‘জানাযা’ অধযায়, হা/১৩৯৩। 
40. মুসিলম, ‘জানাযা’ অধযায়, হা/৯৬৭।  
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‘আনহম)  ই কাপড় আবার তবর কের তফেলিওেলন মেমষর বিেবযর সিপকতাইবা 

কতটুকু? 

উারঃ   িবিেয় আমার িকওুই জানা তনই। 

�� ৬৪: ইমাম মুসিলম বিরষত আবু হরায়রাহ  রািদয়া�াহ ‘আনহ– র 

হাদীেও রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন, ‘তকােনা মুসিলম বযিির 

রহ যখন তবর হেয় যায়, তখন দু’জন তফেরশতা তা িনেয় উপের উেপ। হা�াদ 

(হাদীওিটর  কজন বরষনাকারী) বেলন, অতঃপর রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিহ 

ওয়াসা�াম ঐ রেহর সুগি�  বং িমস েক আ�েরর কথা উে�খ করেলন। রাসূল 

সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন, ঐ সময় আসমানবাসী বেলন, যমীন তথেক 

পিবষ আ�া  েসেও।…আ�াহ আপনার উপর রহমত বিষর কশন  বং আপনার 

শরীেরর �িতও রহমত বিষর কশন, যােক আপিন সৎ আমল �ারা পির ািলত 

করেতন। অতঃপর তােক তার �ভূর িদেক িনেয় যাওয়া হেব। তারপর আ�াহ 

বলেবন,  েক তশি সময় পযষ� িনেয় যাও। অনুরপভােব কােফরেকও বলা হয়, 

 েক তশি সময় পযষ� িনেয় যাও।४०

41
  কের হাদীেও ‘তশি সময় পযষ�’ �ারা িক 

বুঝােনা হেয়েও? 

উারঃ  খােন ‘তশি সময়’ �ারা ি�য়ামত িদবস বুঝােনা হেয়েও।४१

42 

�� ৬৫: ওহীহ মুসিলেম আবু হরায়রাহ  রািদয়া�াহ ‘আনহ বিরষত 

হাদীেও রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন, ‘আিম আমার �ভূর কােও 

                                                           
41. মুসিলম, ‘জানাযা’ অধযায়, হা/২৮৭২।  
42. অথষাৎ তােদর উভয়েক  মন �ােন িনেয় যাও, যা তােদর �েতযেকর ি�য়ামত পযষ� অব�ােনর 

জনয ৈতরী কের রাখা হেয়েও। �াযী আয়ায বেলন, মুিমেনর আ�ােক িসদরাতুল মুনতাহা পযষ� 

িনেয় যাও। আর কািফেরর আ�ােক িনেয় যাও িস�ীন পযষ� (িমর�াতুল মাফাতীহ শারহ 

িমশকািতল মাওাবীহ, হা/১৬৪৩- র বযাখযা ষঃ)।–অনুবাদক। 
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আমার মােয়র জনয কমা �াথষনার অনুমিত  াইলাম। িক� িতিন আমােক অনুমিত 

িদেলন না’।४२

43
 উি হাদীও িক �মার কের তয, তারঁ মা জাহাুামী? 

উারঃ হযাঁ, উি হাদীও �মার কের তয, রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিহ 

ওয়াসা�াম- র মা মুশিরকেদর অ�ভুষি িওেলন। মহান আ�াহ বেলন, 

﴿ �َ�ِ ْشِ
مم
ْ
َج غِة ن ََْسَتْاِفمم

َ
غموج ا ََ يَن آ ِ

ّ
جّ ََ  َ ِ ِّ

ي َكَن غِةغّ ْم ََ ُم َ ي رَبَّ�َ غ ََ ن َ�ْعِد  َِ  ٰ ََ ِِ قمْم َ
م
غَْو َكنموج ا ََ

َِحيمِ 
ْ
ْصَحيبم جل

َ
ْم ا ُم �ّ

َ
   ]١١٣: وَةالوَة جل[ ﴾�

‘মুশিরকরা জাহাুামী  কথা �� হওয়ার পর তােদর জনয কমা �াথষনা 

করা নবী ও মুিমেনর জনয উি ৎ নয়, যিদও তারা িনকটা�ীয় হয়’ (তাওবাহ 

১১৩)।  

অনযেষ আ�াহ বেলন, 

نإِنّهم ﴿ ْشِكْ  ََ
م َ  ِ َّ ي غِةّظيغِِمَ�  ِني ََ ََ َم  جهم جَّي ََ

ْ
أ ََ ََ َغَّة 

ْ
م َعةَيِْه جل َّ َقْد َكّمَ  ج نْ ََ َِ  ٍَ نَصي

َ
الوَة [ ﴾ا

   ]٧٢: يئدةجل

‘িন�য় তয বযিি আ�াহ র সােথ িশকষ কের, আ�াহ তার জনয জাুাত 

হারাম কের তদন। আর তার বাস�ান হে� জাহাুাম। অতযা ারীেদর তকান 

সাহাযযকারী তনই’ (মােয়দাহ ৭২)। 

�� ৬৬: জুতা পােয় �বর �ােন যাওয়ার হকুম িক? রাসূল সা�া�াহ 

‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন, ‘তহ জুতাওয়ালা, ততামার জুতা তজাড়া খুেলা’।४३F

44
  ই 

দলীল িক সিপক? 

                                                           
43.  মুসিলম, ‘জানাযা’ অধযায়, হা/৯৭৬। 
44. আবূ দাঊদ, ‘জানাযা’ অধযায়, হা/৩২৩০; নাসাঈ, ‘জানাযা’ অধযায়, হা/২০৪৮; ইবনু মাজাহ, 

‘জানাযা’ অধযায়, হা/১৫৬৮; আহমাদ, ‘জানাযা’ অধযায়, ৫/৮২; বাশীর  রািদয়া�াহ ‘আনহ তথেক 

হাদীওিট বিরষত হেয়েও। আলবানী হাদীওিটেক ‘হাসান’ বেলেওন। 
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উারঃ িব�ানগর বেলন, জুতা পােয় �বর�ােন যাওয়া মাকরহ। তারা   

হাদীওেক দলীল িহসােব তপশ কেরেওন। তেব তারা বেলেওন, �েয়াজেনর 

তাকীেদ জুতা পােয় �বর�ােন তগেল তকােনা সমসযা তনই। তযমনঃ সূযষতােপ 

�বর�ােনর মািট খুব গরম থাকেল, তসখােন কাঁটা থাকেল ইতযািদ। 

�� ৬৭: ইমাম মুসিলম মুহা�াদ ইবেন �ায়স তথেক বরষনা কেরন, 

আেয়শা (রািদয়া�াহ ‘আনহা) বেলন, তহ আ�াহ র রাসূল! �বরবাসীেদর জনয 

আিম িকভােব তদা‘আ করব? রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন, তুিম 

বলেব, 

ْهِل  َعَ  جغّسَال م «
َ
َِ  ا يَي ُّ نْ  ج ِغ�َ  َِ َِ  ْ مم

ْ
ْسِةِم�َ  جغ مم

ْ
جغ َ�مَْكمم  ََ م  ََ َّ �َ  ج َِ ْستَْقِد مم

ْ
غّي جغ ِخِم�نَ  َِ

ْ
ْستَأ مم

ْ
جغ ََ 

ِِنّي م  َشيءَ  إِنْ  ََ َّ مْ  ج ونَ  نِ�م ِكقم
َ
  »ف

‘�বরবাসী মুিমন  বং মুসলমােনর উপর শাি� বিিষত তহাক। আমােদর 

অ�বতষী  বং পরবতষীেদর উপর আ�াহ রহম কশন। আমরা িন�য়ই আপনােদর 

সােথ িমিলত হব ইনশাআ�াহ।४४F

45
  

 ওাড়া বুখারী ও মুসিলেম উে� আি�ইয়া (রািদয়া�াহ ‘আনহা) তথেক 

বিরষত, িতিন বেলন, ‘মৃেতর জানাযা ও কাফন-দাফেন শরীক হেত আমােদরেক 

িনেিধ করা হত। িক� আমােদর �িত কেপারতা �েয়াগ করা হত না’।४ ५F

46
 অথষাৎ 

 ই িনেিধ  িওল মাকরহ; হারাম নয়।  সব হাদীও িক �� �মার কের না তয, 

মিহলারা যিদ িযয়ারত করেত তযেয় হারাম কাযষ  িড়েয়  েল, তাহেল তারা �বর 

িযয়ারত করেত পাের? যিদ তা না হয়, তাহেল মুহা�াদ িবন �ায়স বিরষত 

আেয়শা (রািদয়া�াহ ‘আনহা) বিরষত উি হাদীেওর বযাখযা িক হেব? 

                                                           
45. ওহীহ মুসিলম, ‘জানাযা’ অধযায়, হা/ ৯৭৪, ৯৭৫। 
46. বুখারী, ‘জানাযা’ অধযায়, হা/১২৭৮; মুসিলম, ‘জানাযা’ অধযায়, হা/৯৩৮। 
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উারঃ ইেতাপূেবষ   জাতীয়  কিট �ে�র জবাব আমরা �দান কেরিও। 

আেয়শা (রািদয়া�াহ ‘আনহা)– র হাদীেওর আেলােক আমরা বেলিও, তকান 

মিহলা �বর িযয়ারেতর উে�েশয তবর হেল তা কবীরা তগানাহ িহসােব িবেবি ত 

হেব। িক� যিদ তস �বর িযয়ারেতর িনয়যত ওাড়াই �বেরর পাশ িদেয় অিত�ম 

কের  বং  কটু দাঁিড়েয় �বরবাসীেক সালাম তদয়, তাহেল তােত তকােনা তদাি 

তনই।  িটই আেয়শা (রািদয়া�াহ ‘আনহা)– র হাদীেওর বযাখযা। ফেল 

হাদীও�েয়র মেধয আর ৈবপরীতয থাকল না। ‘আমােদরেক মৃেতর জানাযা ও 

কাফন-দাফেন শরীক হেত িনেিধ করা হত, িক� আমােদর �িত কেপারতা 

তদখােনা হত না’ উে� আি�ইয়া (রািদয়া�াহ ‘আনহা)- র  ই হাদীেওর বযাখযায় 

তবশীর ভাগ িব�ান বেলেওন, ‘আমােদরেক মৃেতর জানাযা ও কাফন-দাফেন 

শরীক হেত িনেিধ করা হত’ মেমষ উে� আি�ইয়ার  ই বরষনাটুকুই ধতষবয হেব। 

আর হাদীেওর পরবতষী অংশ ‘আমােদর উপর কেপারতা করা হত না’ তাঁর িনজ  

বুঝ। তেব হেত পাের  িটই রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম– র উে�শয। 

িক� মেন রাখেত হেব, জানাযার কােজ শরীক হওয়া আর �বর িযয়ারত করা 

 ক নয়। তকননা জানাযার কােজ পুশি থাকায় তারা মিহলােদরেক িনিি� কাজ 

তথেক বাধা িদেত পাের; িক� �বর িযয়ারেতর তকেষ তা ততমনিট স�ব হয় না। 

�� ৬৮: ওহীহ মুসিলেম আবু সাঈদ খুদরী  রািদয়া�াহ ‘আনহ বিরষত 

হাদীেও রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন, ‘মুমূিুষ তরাগীেদরেক ততামরা 

লা ইলা-হা ই�া�া-হ �রর করাও।४ ६

47 বাহযত  ই হাদীওিট মুমূিুষ বযিিেক ‘লা 

ইলা-হা ই�া�া-হ’ �রর করােনা ওয়ািজব সাবয� কের। �� হে�, ওয়ািজব  ই 

হকুম সুুাত ও মু�াহাব পযষােয় িনেয় আসার তকান দলীল আেও িক? 

উারঃ ওাহাবীগেরর আমলই তার দলীল। তকননা তাঁরা �েতযক মুমূিুষেক 

‘লা ইলা-হা ই�া�া-হ’ �রর করােতন না। 

                                                           
47. মুসিলম, ‘জানাযা’ অধযায়, হা/৯১৬।   
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�� ৬৯: ওহীহ মুসিলেম আবু হরায়রাহ  রািদয়া�াহ ‘আনহ বিরষত 

হাদীেও �মািরত হয়, রহ (روح)  বং নাফ স (نفس)  কই অেথষ বযববত হয়। 

হাদীওিট  রপ, রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন, ‘ততামরা িক 

তদখিন, মরেনর সময় মানুি অপলক দৃি�েত  বং ত াখ তমাটা কের তাকায়?’ 

ওাহাবীগর (রািদয়া�াহ ‘আনহম) বলেলন, িন�য়ই। তখন রাসূল সা�া�াহ 

‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বলেলন, ‘মানুেির নাফ স তবর হওয়ার সময় তার ত াখ 

তসিদেক তািকেয় থােক বেল  মন অব�ার সৃি� হয়’।४७F

48
 উে� সালামাহ 

(রািদয়া�াহ ‘আনহা) বিরষত অনয হাদীেও  েসেও, ‘যখন রহ িওিনেয় তনয়া হয়, 

তখন ত াখ তসিদেক তদখেত থােক’।४८F

49
 তাহেল রহ ই িক নাফ স? জািনেয় বািধত 

করেবন। 

উারঃ হযাঁ, রহ  বং নাফস  কই অেথষ। মহান আ�াহ বেলন, 

م ﴿ َّ تََوّ�  ج ي ََ َُ َغيِم ََ ْا ِأ  ََمم ِِ غَْم 
جلّ ََ ي  َُ َح ِكَ� َمْورِ نفم

َ ْ
  ]٤٢: زممالوَة [﴾ جن

‘আ�াহ মানুেির �ার হরর কেরন তার মৃতুযর সময়; আর তয মের না, 

তার িনষাকােল’ (যুমার ৪২)।  

�� ৭০: ওহীহ মুসিলেম আবূ মােলক আশ‘আরী  রািদয়া�াহ ‘আনহ 

হেত বিরষত হাদীেও রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন, ‘িবলাপকািররী 

যিদ তওবা না কের, তাহেল আলকাতরার তপাশাক  বং তখাস-পা ঁড়ার বমষ 

পিরেয় ি�য়ামেতর িদন তােক উপােনা হেব’।४९F

50
 উি হাদীেও ‘তখাস–পা ঁড়ার বমষ’ 

বলেত িক বুঝােনা হেয়েও? 

                                                           
48. মুসিলম, ‘জানাযা’ অধযায়, হা/৯২১। 
49. মুসিলম, ‘জানাযা’ অধযায়, হা/৯২0।  
50. মুসিলম, ‘জানাযা’ অধযায়, হা/৯৩৪।  
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উারঃ  র অথষ হল, তার  ামড়ায় তখাস–পাঁ ড়া হেব। জাহাুােমর 

আগেন যােত তার কে�র পিরমার তবশী হয়, তসজনয  ই বযব�া তনওয়া হেব। 

আমরা আ�াহ র কােও জাহাুাম তথেক আ�য় �াথষনা করিও। 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

48 

জানাযার িবিধিবধান সং�া�  

আেরা িকওু গশ�পূরষ মাসআলা৫০

51 

১. মৃত বযিিেক  ক �ান তথেক আেরক �ােন িনেয় যাওয়া  বং 

বারংবার জানাযার ওালাত পড়াঃ যিদ মৃতেক  ক�ান তথেক অনয �ােন িনেয় 

যাওয়ার উে�শয হয় বারবার জানাযার ওালাত আদায় করা, তাহেল তা িনকৃ� 

িবদ‘আত িহসােব পিরগিরত হেব।  িট সালােফ ওােলহীেনর পথিনেদষেশর 

িবেরাধী  বং মৃতেক �ত কাফন-দাফেনর তকেষ রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিহ 

ওয়াসা�াম- র িনেদষেশরও িবেরাধী।  ওাড়া  র মাধযেম মৃতেদর িনেয় মানুেির 

মােঝ গবষ-অহংকােরর পদষােতা উ�ুি হয়ই।  ধু তাই নয়; বরং মৃেতর কাফন-

দাফেনর িবিয়িট িবেয়র অনু�ােনর মত হেয় যায়। 

আর িব � কথা হে�, গােয়বানা জানাযা শরী‘আত স�ত নয়। তেব মৃত 

বযিির জানাযা না তকাথাও না পড়া হেল তসেকেষ তার গােয়বানা জানাযা পড়া 

যায়; তযমনিট রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম নাজাশীর গােয়বানা জানাযা 

পেড়িওেলন। অনুরপভােব তদশ�ধান গােয়বানা জানাযার আেদশ করেল পড়া 

তযেত পাের। তকননা ইজেতহাদী তকান িবিেয় রা��ধােনর অবাধয হওয়া উি ৎ 

নয়। 

তেব তকােনা জায়গা উাম হওয়ার কারের অথবা তসখােন মৃত বযিির 

পিরবার-পিরজন থাকার কারের তসখােন দাফন করার উে�েশয যিদ তােক িনেয় 

যাওয়া হয়, তেব তােত তকােনা সমসযা তনই। িক� তকােনা জায়গা উাম হওয়ার 

কারের তসখােন মৃত দাফেনর িভড় পেড় তযেত পাের  ই আশংকায়, উি জায়গা 

সংকীরষ হওয়ার কারের অথবা িপকমত দাফনকাযষ স�াদন করেত না পারার 

কারের যিদ রা��ধান মৃতেক তসখােন িনেয় তযেত িনেিধ কেরন, তাহেল িনেয় 

                                                           
51. ‘শায়খ মুহা�াদ িবন ওােলহ কলযার ফাউে�শন’- র গেবিরা কিমিট কতৃষক  ই অংশিট সংেযাজন 

করা হেয়েও। 
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যাওয়া যােব না।  মিনভােব ওয়ািরওেদর কিত হেত পাের  মন বযাপক পিরমার 

অথষ বযয় হওয়ার আশংকা থাকেলও মৃতেক অনয �ােন �ানা�র করা যােব না। 

আবার কখনও মুদষােক অনয �ােন �ানা�িরত করা আবশযক হেয় পড়েত 

পাের। তযমনঃ তকউ যিদ কােফর রাে� মৃতুযবরর কের, তসখােন মুসিলমেদর 

�বর�ান না থােক  বং ঐ তদেশর অনয তকাথাও তােক দাফন করা স�ব না হয়, 

তাহেল তসেকেষ তােক মুসিলম রাে� �ানা�র করা আবশযক। 

 কই  লাকার  কািধক মসিজেদ জানাযা পড়ােনার জনয মৃত বযিিেক 

 ক �ান তথেক অনয �ােন �ানা�র করাও জঘনয িবদ‘আত। অত ব, জানাযা 

পড়ার জনয মৃত বযিির িনকেট তযেত হেব; তােক িনেয় ঘুের তবড়ােনা যােব না। 

২. জানাযার �ান অতয� সংকীরষ হওয়ার কারের মৃত বযিির 

িনকটা�ীয়রা যিদ ইমােমর সােথ  কই কাতাের দাঁড়ায়, তাহেল তােত তকােনা 

সমসযা তনই। তেব ইমাম ও �থম কাতােরর মধযবতষী �ােনও যিদ দাঁড়ােনা স�ব 

হয়, তাহেল ইমােমর সােথ দাঁড়ােব না। তারা ইমােমর ডান-বাম উভয় পােশ 

দাঁড়ােত পাের। িক� �ানিট যিদ �শ� হয়, তাহেল  কই কাতাের ইমােমর সােথ 

দাঁড়ােব না। তকননা জামা‘আেত ওালাত আদােয়র তকেষ  মনভােব দাঁড়ােনা 

সুুাত পিরপ�ী। উে�খয তয, মৃত বযিির কিতপয় আ�ীয় ইমােমর সােথ  কই 

কাতাের দাঁড়ােনার জনয সামেন যায়  বং মেন কের,  িটই সুুাত। িক� মূলতঃ 

 মন আমল মারা�ক ভুল, ইমামগেরর উি ৎ মানুিেক   বযাপাের সতকষ কের 

ততালা। সােথ সােথ তােদরেক বেল িদেত হেব তয, ইহা সুুাত নয়। 

৩. িবনা �েয়াজেন �বর�ােন গাড়ী �েবশ করােনা উি ৎ নয়। তকননা 

তা  কিদেক তযমন �ান সংকীরষ কের, অনযিদেক ততমিন জানাযার দৃশযেক িববাহ 

অনু�ােনর দৃেশয পিররত কের। ফেল তা মানুিেক আেখরােতর কথা �রেরর 

িবিয়িট ভুিলেয় তদয়।  
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৪. বতষমােন তশাক �কােশর সময় মুওাফাহা  বং তকালাকুিলর তয রীিত 

মানুি  ালু কেরেও, সালােফ ওােলহীন তথেক তার তকােনা িভিা আেও বেল আমার 

জানা তনই। অনুরপভােব তশাক�কাশকারীেদর উে�েশয মৃেতর পিরবার-পিরজন 

কতৃষক সািরব� অব�ােনরও তকান িভিা আমার জানা তনই। িক� তকউ তকউ 

বেল, যিদ জানাযায় অংশ�হরকারীেদর সংখযা অেনক হয়  বং মৃেতর পিরবার-

পিরজেনর সংখযা তবশী হয়, তাহেল তশাক �কাশকারীেদর আরােমর উে�েশয 

তারা  রপ সািরব� অব�ান �হর কের।  েত মৃেতর পিরবার-পিরজনেক খুঁেজ 

তপেত তশাক �কাশকারীেদর ক� হয় না। তােদর উে�শয সিপক হেলও  মন 

আমল আমার পও� নয়। 

৫. জানাযা ও কাফন-দাফেন অংশ�হরকারীেদরেক তােদর বতষমান ও 

ভিবিযত িনেয় ভাবেত হেব। মেন রাখেত হেব, আজ তস মৃত বযিির জানাযা ও 

কাফন-দাফেন অংশ�হর কেরেও; িক� কাল তার জানাযায় অনযরা অংশ�হর 

করেব। অত ব,  সময় তােদরেক দুিনয়াবী আলাপ-আেলা না পিরতযাগ করেত 

হেব। তকননা  মন তখাশ গ� করেল  কিদেক তযমন তারা আেখরােতর কথা 

�রর করেত বযথষ হয়, অনযিদেক ততমিন তা মৃেতর তশাকাহত আ�ীয়- জন ও 

ব�ু-বা�েবর মেন আঘাত হােন। রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম 

�বর�ােন �বর খনন স�ু হওয়ার আেগ তাঁর ওাহাবীগেরর সােথ বেস 

সমেয়াপেযাগী আেলা না করেতন। ওহীহ বুখারীেত আলী ইবেন আবু তািলব  

রািদয়া�াহ ‘আনহ হেত বিরষত হেয়েও, িতিন বেলন, আমরা  ক জানাযায় 

বা�ী‘উল গার�াদ �বর�ােন িওলাম। অতঃপর রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিহ 

ওয়াসা�াম  েস বসেলন  বং আমরাও তাঁর পােশ বসলাম। তাঁর হােত িওল 

 কিট লািপ, অতঃপর িতিন মাথা তনায়ােয় ি �াম� অব�ায় লািপিট িদেয় মািট 

খুঁটেত লাগেলন...। 
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মুসনােদ আহমাদ, সুনােন আবু দাঊদসহ অনযানয হাদীও �ে� বারা ইবেন 

আেযব  রািদয়া�াহ ‘আনহ হেত বিরষত হেয়েও, িতিন বেলন, আমরা আনওারেদর 

 ক বযিির জানাযায় রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম- র সােথ তবর 

হলাম। আমরা �বর�ােন তপৗেও তগলাম, িক� তখনও �বর খনন স�ু হয় িন। 

তখন রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেস পড়েলন  বং আমরাও 

 মনভােব বেস পড়লাম, তযন আমােদর মাথায় পািখ বেস আেও। রাসূল সা�া�াহ 

‘আলাইিহ ওয়াসা�াম তাঁর হােতর লািপ িদেয় মািট খুঁটেত খুঁটেত বলেলন, 

‘ততামরা �িতিদন ২/৩ বার আ�াহ র কােও �বেরর আযাব তথেক পিরষার 

 াইেব’। অতঃপর িতিন তাঁেদর উে�েশয মৃতুযর সময়  বং মৃতুযর পের মুিমন ও 

কািফেরর অব�া স�েকষ আেলা না করেলন।  

উি হাদীও�য় তথেক আমরা জানেত পারলাম, জানাযা ও কাফন-দাফেন 

অংশ�হরকারীেদর পার�িরক আেলা না হেব মৃতুয  বং মৃতুযর পেরর অব�া 

িনেয়। 

 ই হাদীও�েয়র আেলােক তকউ তকউ বেলন,  মন অব�ায় মানুিেদর 

উে�েশয িকওু ওয়ায-নওীহত করা উি ৎ। সুতরাং তকউ দাঁিড়েয় তােদর সামেন 

আেলা না তপশ করেবন। িক� হাদীও�য় তথেক  মন দলীল �হেরর তকােনা 

সুেযাগ তনই। তকননা নবী সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বিবয তপশ করার 

উে�েশয দাঁড়ান িন; বরং বেস বেস তাঁর আেশপােশর তলাকেদর সােথ িকওু কথা 

বেলেওন মাষ। 

৬. তশাক �কাশকারীেদরেক অভযথষনা জানােনার জনয মৃেতর পিরবার-

পিরজন কতৃষক বাড়ীেত অব�ােনর রীিত সালােফ ওােলহীেনর যুেগ িওল না। 

তসজনয তকউ তকউ ��ই বেলেওন তয,  মনিট করা িবদ‘আত। ‘আল-ই�না 

ওয়া শারহহ’ ��কার বেলন, তশাক�কােশর জনয বসা অপও�নীয়। অথষাৎ মানুি 

তশাকাহত বযিিেক তশাক জানােত আসেব আর তস তােদর অেপকায় বেস 
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থাকেব,  মন রীিত অপও�নীয়। তাঁেক মৃেতর পিরবার-পিরজেনর উে�েশয 

খাবার ৈতরীর কথা বলা হেল িতিন বেলন, মৃেতর পিরবার-পিরজেনর উে�েশয 

খাবার ৈতরী করেব; তােদর িনকট আগত তলাকজেনর জনয নয়। তকননা মৃেতর 

বাড়ীেত আগতেদর জনয খাবার ৈতরী করা অপও�নীয়। কারর  েত মৃেতর 

বাড়ীেত মানুেির সমেবত হওয়ার মত  কিট অপও�নীয় কােজর �িত সাহাযয 

করা হয়। 

মারওয়াযী (রেহমাহ�াহ) ইমাম আহমাদ তথেক বরষনা কেরন, িতিন 

বেলন,  িট জােহলী যুেগর কমষকােকর  কিট। িতিন কেপারভােব  র িবেরািধতা 

কেরন। অতঃপর িতিন জারীর ইবেন আ�ু�াহ  রািদয়া�াহ ‘আনহ- র হাদীও 

উে�খ কেরন। জারীর  রািদয়া�াহ ‘আনহ বেলন, মৃত বযিিেক দাফেনর পর 

তার বাড়ীেত তলাকজেনর উপি�িত  বং তােদর জনয খাবার ৈতরীর িবিয়িট 

আমরা িনিি� তশাক-মাতেমর অ�ভুষি গরয করতাম। ইমাম নববী তাঁর ‘শারহল 

মুহায যাব’ �ে� বেলন, তশাক �কােশর জনয  কেষ বসােক ইমাম শােফঈ, 

মুহায যাব ��কার  বং শােফঈ মাযহােবর সবাই অপও�নীয় গরয কেরেওন। 

আবু হােমদসহ অনযানযগর ইমাম শােফঈ (রেহমাহ�াহ)- র  ই উিির বযাখযায় 

বেলেওন,  খােন তশাক �কােশর জনয বসার অথষ হল, মৃেতর পিরবার-

পিরজেনরা বাড়ীেত  কেষ বেস থাকেব আর তলাকজন তােদরেক তশাক 

জানােব। তসজনয মৃেতর পিরবার-পিরজেনর উি ৎ, িনজ িনজ কােজ তবিরেয় 

যাওয়া।  রপর তােদর সােথ কােরা তকাথাও তদখা হেয় তগেল তশাক জানােব। 

 খােন আেরকিট িবিয় হল, মৃেতর পিরবােরর সদসযরা তশাক 

�কাশকারীেদর উে�েশয বাড়ীর দরজা খুেল তরেখ তযন বলেত  ায়, আমরা আজ 

তশাকাহত, ততামরা আমােদর উে�েশয তশাক �কাশ কর। অনুরপভােব পষ-

পিষকায় তশাক �কােশর �ান তঘািরা করার অথষও তাই। কােরা তশাক �কােশর 

�তযাশী হেয় মুওীবেতর তঘািরা তদওয়া িক সুুাত?! আ�াহ র তা�দীরেক 
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ি�ধাহীন ি ো তমেন িনেয় ৈধযষযধারর করা  বং িবিয়িটেক তার  বং তার �ভূর 

মােঝ সীমাব� রাখা িক উি ৎ িওল না?! সকল সমসযায় আ�াহ র ওয়াে� িনেজেক 

সা�না তদওয়া িক উি ৎ নয়। 

তকান তকান  লাকায় তাঁবু খাটােনা হয়, ত য়ার সাজােনা হয়  বং 

আেলাকস�া করা হয়। আর উপি�িতেদরেক  ত তবশী মাষায় �েবশ করেত 

 বং তবর হেত তদখা যায় তয, িবেয়র অনু�ান  বং  র মেধয তকান পাথষকযই করা 

যায় না। 

আবার কখনও মৃেতর রেহর মাগেফরােতর আশায় �ারী ও 

হােফযেদরেক ভাড়া কের আনা হয়। অথ   সব তকেষ ভাড়া করা অনযায়। মেন 

রাখেত হেব,  ই অথষেলােভ �ুরআন পড়েত আসার কারের �ারী তকান তনকী 

পােব না। ফেল  ভােব �ারী ভাড়া করেল  কিদেক তযমন স�েদর কিত হয়, 

অনযিদেক ততমন ঐসব �ারীেক অনযােয়র �িত �লু� করা হয়। 

 খন তকউ যিদ বেল, রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম- র কােও 

জাফর  রািদয়া�াহ ‘আনহ  বং তাঁর স�ী�েয়র হতযার খবর আসেল ি �াম� 

হেয় িতিন িক মসিজেদ বেসন িন? 

জবােব বলব, হযাঁ, তেব রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�ামেক মানুি 

তশাক জানােব, তস উে�েশয িতিন বেসন িন। তসজনয তাঁেক তকউ তশাক জানােত 

বেসিওেলন মেমষ আমােদর কােও তকান বরষনা আেস িন। অত ব, বাড়ীর দরজা 

খুেল তরেখ তশাক �কাশকারীেদর সাকাৎ �তযাশী হওয়ার পেক তকান দলীল  ই 

ঘটনায় তনই। 

 

মুহা�াদ ইবন সােলহ আল-উসাইমীন  

২৪/১/১৪১৮ িহঃ 
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সূ ীপষ 
��  িবিয় পৃ�া  

১. মুমূিুষ তরাগীর পােশ বেস িক করেত হেব? তার কােও বেস সূরা 

ইয়াসীন পড়ার িবধান িক? 

 

২. জানাযার ওালােত অংশ�হর করার জনয মানুিেক মৃতুযর সংবাদ 

তদওয়ার হকুম িক? 

 

৩. মৃত বযিিেক তগাসল করােনার প�িত  বং  মেমষ ওাষেদর কররীয়ঃ  

৪. জানাযার ওালােতর প�িতঃ  

৫. আ�ীয়- জেনর আগমেনর অেপকায় মৃেতর জানাযা িবলি�ত করার 

হকুমঃ 

 

৬. গােয়বানা জানাযা পড়ার িবধানঃ  

৭. জানাযার ওালাত পড়ােনার সবে েয় তবশী হ�দার তক?  

৮.   কই জানাযায়  কািধক মৃত থাকেল তােদরেক জানােনার জনয 

িকভােব রাখেত হেব? 

 

৯. জানাযার সময় ইমাম তকাথায় দাঁড়ােবন?  

১০. জানাযার সময় মৃত বযিির নাম তঘািরার হকুমঃ  

১১.  কই জানাযায়  কািধক মৃত থাকেল িকভােব জানাযা পড়েত হেব  

১২. জানাযার ওালােত তবশী কাতার হওয়ার ফযীলত সং�া� হাদীওঃ  

১৩. জানাযার ওালােত সূরা ফািতহার পের অনয আয়াত পড়ার হকুমঃ  

১৪. অ�া� বয়ং স�ােনর জনয িকভােব তদা‘আ করেত হেব?  

১৫. জানাযার ওালােত সূরা ফািতহা পড়ার হকুমঃ  

১৬. জানাযার ওালােত ইমােমর সােথ  ক বা  কািধক তাকবীর ওুেট 

তগেল িকভােব জানাযায় অংশ�হর করেত হেব  বং িকভােব তা পূরষ 
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করেত হেব? 

১৭. তযসব সমেয় জানাযার ওালাত পড়া িনেিধঃ  

১৮. জানাযার জনয মৃত বযিিেক রাখার আেগই ওালােতর জনয দাঁড়ােনার 

হকুমঃ 

 

১৯. মৃেতর পিরবার-পিরজন বা তােক বহনকারীেদর ইমােমর ডান পােশ 

দাঁড়ােনার িবধান 

 

২০. গভষ ুযত অপূরষ বা�ার জানাযা পড়ার িবধানঃ  

২১. জানাযার সময় মৃেতর মাথা ইমােমর ডান িদেক রাখা িক শরী‘আত 

স�ত? 

 

২২. তকান কারর বশতঃ যিদ তকউ জানাযা না পায় িক� দাফনকােযষ 

অংশ�হর কের, তাহেল িক তার পূরষ তনকী হেব? 

 

২৩. তকউ জানাযা না তপেল �বেরর কােও িগেয় তস িক জানাযার ওালাত 

আদায় করেত পারেব? 

 

২৪. জানাযা  শ হে� অথ  আপনার ফরয ওালাত বা�ী আেও-

 মতাব�ায় িক করেবন? 

 

২৫. মৃত বযিি তবনামাযী হেল অথবা তস ওালাত পড়ত িকনা সে�হ হেল 

অথবা তস অপিরি ত হেল তার জানাযা পড়ার হকুমঃ 

 

২৬. জানাযায় মৃত বযিির জনয তদা‘আ করার সময় শতষ জুেড় তদওয়া িক 

জােয়য? 

 

২৭. মৃতেক �বর�ােন িনেয় যাওয়ার সময় কাঁেধ বহন করা উাম নািক 

গাড়ীেত? 

 

২৮. মৃতেক �বর�ােন িনেয় যাওয়ার তকেষ ‘তারবী’ (رمَيأ)  র অথষ িক?  

২৯. জানাযার সােথ �বর�ােন গমনকারীরা কখন বসেব?  

৩০. কােরা অেপকায় মৃত বযিির দাফনকমষ িবলি�ত করার িবধানঃ  
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৩১. মৃত বযিির তদেহর তকান  িদক আেগ �বের নামােত হেব?  

৩২. মৃত মিহলােক �বের নামােনার সময় �বর তঢেক রাখার িবধান িক?  

৩৩. মৃতেক দাফেনর সময় তজাের কথা বলার হকুম িক?  

৩৪. দাফেনর সময় িনয়িমত উপেদশমূলক বিবয তদওয়ার িবধান িক?  

৩৫. �বর�ােন �েবেশর সময় ডান পা আেগ  বং তবর হওয়ার সময় বাম 

পা আেগ তদওয়ার িবধান িক? 

 

৩৬. মৃেতর �বের মািট তদওয়ার সময় শরী‘আত স�ত তদা‘আ তকান িট?  

৩৭. সা�না দান বা তশাক �কােশর প�িত িক?  

৩৮. তশাক �কােশর সময় মুওাফাহা করার িবধান িক?  

৩৯. তশাক �কােশর উপযুি সময় কখন?  

৪০. দাফেনর পূেবষ তশাক �কােশর িবধান িক?  

৪১. তশাক �কাশ করেত মৃেতর পিরবার-পিরজেনর িনকেট যাওয়ার হকুম 

িক? 

 

৪২. মৃতেক �বর�ােন িনেয় যাওয়ার সময় তার মাথা খাটিলর সামেনর 

িদেক রাখা সুুাত িকনা? 

 

৪৩. মৃেতর মাথার িদক তথেক িতিন মুি� তদওয়ার িবধানঃ  

৪৪. দাফেনর পর মৃতেক তফেরশতা�েয়র �ে�র জবাব �রর কিরেয় 

তদওয়ার িবধান িক? 

 

৪৫. মৃতেক দাফেনর পূেবষ তার পেক তলাকেদর সাকয �হেরর তরওয়াজঃ  

৪৬. �বের তখজুেরর ডাল বা  জাতীয় িকওু পুঁেত তদওয়ার িবধান িক?  

৪৭. ইমােমর সালাম িফরােনার সােথ সােথ জানাযার জনয মৃত বযিিেক 

উপি�ত করার িবধানঃ 

 

৪৮. মৃেতর সােথ তলনেদন সং�া� িকওু ঘেট থাকেল তস িবিেয় মীমাংসার 

জনয মৃত বযিির অিভভাবক কতৃষক আ�ােনর িবধানঃ 
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৪৯. �বর িযয়ারেতর �কারেভদঃ  

৫০. �বর িযয়ারেতর সময় ি�বলামুখী হওয়ার িবধান  

৫১.  ধুমাষ �বর�ােন �েবশ করেল মৃতেদর �িত সালাম তদওয়া সুুাত 

নািক �বর�ােনর পাশ িদেয় অিত�ম করেলও তােদরেক সালাম 

তদওয়া যায়? 

 

৫২.  ামীর জনয িবধবা �ী কতৃষক তশাক পালেনর সমেয় িনিি� 

িবিয়সমূহঃ 

 

৫৩. �ী তয বাড়ীেত থাকা অব�ায় তার কােও তার  ামীর মৃতুযর খবর 

 েসেও, তস বাড়ীেত তশাক �কােশর িদনগিল কাটােনা িক তার জনয 

আবশযক? 

 

৫৪. মিহলােদর �বর িযয়ারেতর িবধান ঃ  

৫৫. পষ-পিষকায় তশাক �কাশ িক িনিি� িবলাপ-মাতেমর অ�ভুষি?  

৫৬. মৃতুয ঘিটত কারর ওাড়া অনয তকান কারের তশাক �কােশর হকুমঃ  

৫৭. দুই ঈদ ও জুম‘আর িদনেক �বর িযয়ারেতর জনয িনিদষ� কের 

তনওয়ার িবধানঃ 

 

৫৮. মিহলা কতৃষক রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম- র �বর 

িযয়ারত  বং অেনযর �বর িযয়ারেতর মেধয পাথষকয আেও িকনা? 

 

৫৯. �বেরর উপের তলখা অথবা �বর র�ীন করার িবধানঃ  

৬০. �িস� তকান সৎ ও জানী বযিির �বর তবশী তবশী িযয়ারত করার 

িবধানঃ 

 

৬১. মৃত বযিির তদািুিট বরষনার িবধানঃ  

৬২. মৃেতর �বের �াতীফা বা তরশমী জাতীয় কাপড় তদওয়ার িবধানঃ  

৬৩. রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম- র তগালাম  �রান যখন তার 

�বের কাপড় িদেয়িওেলন, তখন ওাহাবীগর (রািদয়া�াহ ‘আনহম) 
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তার িবেরািধতা কেরিওেলন মেমষ তকান দলীল আেও িকনা? 

৬৪. ইমাম মুসিলম বিরষত তফেরশতা কতৃষক মুসিলম ও কােফর বযিির রহ 

িনেয় যাওয়ার প�িত িবিয়ক হাদীেও ‘তশি সময়’ বলেত িক বুঝােনা 

হেয়েও? 

 

৬৫. রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম- র মা িক জাহাুােম যােবন?  

৬৬. জুতা পােয় �বর�ােন যাওয়ার িবধানঃ  

৬৭. রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম আেয়শা (রািদয়া�াহ ‘আনহা) 

তক �বর িযয়ারেতর তদা‘আ িশকা িদেয়েওন, আবার িতিন 

মিহলােদরেক �বর িযয়ারত করেত িনেিধ কেরেওন; তাহেল উভয় 

হাদীেওর মেধয িকভােব সাম�সয িবধান করেত হেব? 

 

৬৮. রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন, ‘ততামরা মুমূিুষ 

তরাগীেদরেক ‘লা ইলা-হা ই�া�া-হ’ �রর করাও’। বাহযত হাদীওিট 

মুমূিুষ তরাগীেক ‘লা ইলা-হা ই�া�া-হ’ �রর করার িবিয়িট ওয়ািজব 

সাবয� কের। �� হে�, ওয়ািজব  ই হকুম সুুাত বা মু�াহাব 

পযষােয় িনেয় আসার তকান দলীল আেও িক? 

 

৬৯. রহ (ََح)  বং নাফ স (نفح)- র মেধয পাথষকয আেও িকনা?  

৭০. হাদীেও ‘তখাস-পাঁ ড়ার বমষ’ বলেত িক বুঝােনা হেয়েও?  

*** জানাযার িবিধিবধান সং�া� আেরা িকওু গশ�পূরষ মাসআলা  

 


