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মৃত-বয্ি�র ্তরসকাীকবরে �ার�রমকসনূনরপ�্তরর

র

মৃতুযরপ�বততণরজণবান�রস লতক,র মু্ি,রশক্�রারেনীকমতরলকাভ�র

ই�কর ার েচ�কর স লর ধামত�র  নুসক্�ররইর  া�ননর  ইর জকতণীর

স লর মতর  ক�ইরধমতণীরার্বিকস্ভ্ভ নর্ব্ভিরজক্ত�রমাধযর

ধমতহণনতকর ার  অকনতক�র  সকা��র  ালর  র ্ব াীর  ান র

 ুসং�ক�রারউ�টরধক�রকর্ব�কজমকননরেযমন,র ান রসমকাজরমানর

 �করহী,রমৃাত�রজণ্বতরআ�ণী�জান�রদকন,রখকদযর দকনরবকর্ ছুর

 নু�কনরপকলান�রউপা�রমৃতবয্ি�রপক�ালল্  রমু্ির্নভত�শণলনর

ইসলকামর  র স লর  ুসং�কা��র মূালকৎপকটনর  �কর হাীাছনর

ইসলকাম�র ্শককর  নুসকা�র মকনুা �র পক�ালল্  র মু্ি,র শক্�র ার

স লতকর ্নভত�র  া�র তক�র ্নাজ�র  ামত�র উপা�নর সৎ মতশণলর

মকনুা �র মৃতুয�রপা�র ্বাি�রে কাকার ্ ছুরনকর �করহাল,র মন্ র

তকঁ�র েদাহ�রসৎ ক�র �কর নকর হালারতকঁ�র ্ ছুইরআাসরযকীরনকনর

 প�্দা র জণব�শকীর ্য্নর ্শ ত,র  ু �,র ইসলকমর ্বা�ক্ধতক,র

ইসলকাম�র্ব্ধ্না াধ�রারইসলকমণর মতরারআচ�ার�র ্তর বঅক,র

জুলুম,র  তযকচক�,র  ৈবধর উপকজতন,র  কঁ্ ,র েধকঁ কর ইতযক্দাতর ্ললর

োা াছনর তক�র জনযর তক�র মৃতুয�র পা�র ্বাি�র স লর মকনু র
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  াযকাররস লর  ক�র ‘�ক�’,র নু�কন,র ‘ কাতনক’রইতযক্দর �ালার

তক�রে কানকরলকভরহাবরনকনর

তাবর য্দর ে কানকর বয্ির ্বব�র �মকনসহর ইসলকাম�র ছকীকতালর

োা র সৎ মতর  া�র মৃতুযব�রর  া�ন,র তকহালর জণ্বতর বয্িররর

তকঁ�র জনযর  কাতনকর  �ালর  কাতনক�র  ক�ারর দীকমীর আআকহর তকঁ�র

সকধক�রর প�কধরকমকর �াতরপকা�নরবকরতকা রসকাীকবরার  নকর

দকনর  �াতর পকা�ননর  ছকড়কর  ইর ধ�ান�র মকনুা �র  লযকার�র

উা�াশযরে কানকরজণ্বতরমকনু রদকনরবকরজন লযকরমূল র মতর �ালর

েসইর ামত�র সকাীকবর  নকমীরআআকহর উির মৃতবয্িা র দকনর

 �াতরপকা�ননর ইরধ�ান�র মতা রসকধক�রতরআ�্বাতর‘‘�সকালর

সকাীকব’’র ার  ক�্সাতর ‘‘সকাীকবর ে�সকনণ’’র বলকর হীর যক�র  াত:র

সকাীকবরেপৗছকানকনর

তকহালর আম�কর েদখ্ছর েয,র মকনুা �র মু্ির ্নভত�র  া�র মূলতর

্নাজ�র ামত�রউপ�নরতাবর ্বব�র�মকনদক�রসৎরমকনু াদ�রজনযর

দু‘আারদকনর �করযকীনর ু�আনর ক�ণামর মৃতরবয্ি�রজনযর দু‘আর

 �ক�র ্নাদতশনকর দকনর �করহাীাছনরহকদণসরশ�ণা র মৃতরবয্ি�র

জনযরকমকর কাতনক,রদু‘আরারদকন-সদ কর �ক�রজনযর্নাদতশরেদাীকর

হাীাছনরতকঁাদ�রউা�াশযরজণ্বতরবয্ি�র রস লর ামত�রসকাীকবর

তকঁ�কর লকভর  �াবনর বালর উাআখর  �কর হাীাছনর  ছকড়কর মৃাত�র
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দক্ীা�রহ�পকলনরবক্ রাক ালরতকরতকঁ�রপকরোা রপকলনর �ক�র

্নাদতশরেদাীকরহাীাছনর

র গ্লর সকধক�রর ্নাদতশনকর ার  যণলতমূল র হকদণসনর  খনর

আমকাদ�রেদখাতরহাবর�কসূলুআকহরসকআকআকহরআলকই্হরাীকসকআকমরার

তকঁ�র সকহকবকাীর ে �কমর  ইর  যণলাত�র  মত্টর  ণ-ভকাবর পকলনর

 া�াছননর  াতকৎর  ইর  মত্ট�র েকাষর ‘সুিকত’র  ণর তকর জকনাতর

হাবনরর

 খকানর উাআখযর েয,র দু‘আর বকর দকন-সদ ক�র জনযর ে কানকর   ক�র

সমকাবশ,র নু�কনরবকর্দনরতক্�াখ�রে কানকর  কা��র যণলতরবকর

গ �রআাছর -র েসর  াকর ে কানকর হকদণাসর  খানকর বলকর হীর ্ননর

 ছকড়কর ু�আনরখতম,র কালমকরখতমরইতযক্দরইবকদতরপকলনর া�র

মৃতরবয্িাদ�রজনযরসকাীকবরদকনর �ালরতকঁ�কর রস লরইবকদাত�র

সকাীকবরপকাবনরবালরে কানকরহকদণাসরে কানকর  কা�রবলকরহীর্ননরর

�কসূলুআকহর সকআকআকহর আলকই্হর াীকসকআকমর ার সকহকবণাদ�র যুারর

 কা�করইা� কাল�রপা�রতক�রজনযর দু‘আর �ক�রউা�াশযরপ�বততণর

সমাীর  খানকর ে কানকভকাবর তকঁ�কর জমকাীতর হনর ্ননর  কা�কর মৃতুযর

হালর ্ন টক�ণীরার�র জনযর ্তনর ্দনর েশক র   কাশ�র ্বধকনর

�াীাছর ইসলকামনর  ইর ্তনর ্দানর সমকাজ�র মকনুা �কর মৃাত�র
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আ�ণীররা রসমাবদনকরজকনকাতরার েশক র  কশর �াতরতকঁাদ�র

বক্ড়াতর আসাতননর  ছকড়কর মৃতর বয্ি�র জকনকযক�র নকমকায�র ার

দক ান�রপা�রআ�র খানকরতকঁা র ে �র া�র৩র ্দান,র৭র ্দান,র

৪০র্দানরবকরমৃতুয্দানরবকর নযরে কানকরসমাীরমক্স ,রবকৎস্� রবকর

ে কানকভকাবরতকঁ�র বা��র কাছ,র াবকরবক্ড়াতরবকর নু�কন ক�ণ�র

বক্ড়াতর বকর  নযর ে কাকার ে কানকভকাবর তকঁ�কর ে কানকর  নু�কনর

 া�ন্নরবকরে কানকরজমকাীতার া�নর্ননরর

মৃতরালণ,র ্ ীজনরবকর বুজুারত�রজনযর দু‘আরার�সকালরসকাীকাব�র

েকাষরতকঁাদ�র সুিকতর ্ছলরবয্িরতভকাবর দু‘আর �কর বংর সুাযকরর

সু্বধকরারআ�হর নুযকীণরবয্িরতভকাবরতকঁাদ�রজনযরদকন-সকদ কর

ার হ�র াম�কর বকর  ু�বক্নর  �কনর সুাযকরমতর ে কনর   কা��র

আনু�ক্ন তকরছকড়করতকঁাদ�র ব�র্যীক�তর া�রতকঁাদ�া রসকলকমর

েদাীকরারতকঁাদ�রজনযরদু‘আর �কনর

�কসূলুআকহরসকআকআকহরআলকই্হরাীকসকআকমর - �র মৃতুয�রপা�র কীর

  শতর বৎসা��র মাধযর খুলক কাীর �কাশদণনর ার সকহকবণররর

  ্টবক�ার তকঁ�র  ুলখকনণ,র ইসকালর সকাীকব,র া�সর ইতযক্দর

উপলাকযরতকঁ�রা কতর্দানরবকর নযরে কানকর্দান,রে কানকর� মর

্দনর্নধতক�রর া�রবকরনক- া�,রমদণনকীরবকর নযরে কাকার খানকইর

ে কানকর নু�কন,রসমকাবশ,রমকহ্ ল,রখকনক্পনকর্ ছুইর া�নর্ননরর
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মৃতরবুজুরতরবকর্ ীজনাদ�রজনযরদু‘আর �ক�রারসকাীকবরে �ার�র

আ�হরার াীকজনণীতকরতকঁাদ�র্ছলনর র্ব াী�রহকদণসগ্লরতকঁ�কর

জকনাতননর  জনযর জমকাীতর হাীক,র ্ব্ভির ্দান,র ্নী্মতর বকর

 ্নী্মতর মৃাত�র  বা�,র বক্ড়াতর বকর  নযর ে কাকার ে কানকর

 নু�কনর  �কর তকাদ�র পাকর স বর ্ছলনর ্ ির  খনইর তকঁ�কর তকর

 া�নর ্ননরতকঁ�কর স লর  কা��রজমকাীত,রআনু�ক্ন তকর বজতনর

 া�াছননর ে কানকর   কা��র ্দনর তক্�খর মকসর বক�র পকলন- �কর

বজতনর  া�াছননর স লর   কা��র  ুলখকনণ,র া�স,র জমকাীতর বকর

 নু�কনর তকঁ�কর বজতনর  া�াছননর তকঁ�কর বয্িরতর ার  নকনু�ক্ন র

দু‘আর ার দকনা ইর  র স লর েকাষর   মকষর প�্তর বালর মানর

 া�াছননর

  ৃতপাকর মৃতর বুজুরতর বকর ্ ীজান�রজনযরসদকরসবতদকর সুাযকররার

আাবরর  নুসকা�র দু‘আর  �কইর ্ছলর তকঁাদ�র �কীণর ার ্নী্মতর

সুিকতনর  ছকড়কর ে কানকর ্ ছুইর তকঁ�কর ্নী্মতর  া�নর ্ননর  কা�কর

্পতকমকতকর বকর ে কানকরআপনজনর মক�কর েরালর হীতর মৃতুয�র পা�ইর

তকঁাদ�র জনযর ্ ছুর দকনর  া�াছন,র জ্মর াীক  র  া�াছনর বকর

 নুরপরজন লযকরমূল রে কানকর কজর া�াছননরে উরবকরতকঁাদ�র

হ�রবক্ রাক ালরহ�রআদকীর া�র্দাীাছননর�সকালরসকাীকবরবকর

মৃাত�রজনযরসকাীকবরে �ার�রজনযরসবতদকরদু‘আর �কইর্ছলরতকঁাদ�র

্নী্মতরসুিকতনর রেকাষর্নান�রহকদণসসমূহর ্নধকনাযকরযনরর
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 ামত:র বয্ি�র মৃতুয�র প�ার েযর সবর আমাল�র সকাীকবর েসর

 বযকহতভকাবরেপাতরাকা র বংররজণ্বত�কারমৃাত�রজনযর রস লর

 কাজ�রআ�কমর্দাতরপকা�র রস�া তরহকদণাসর াসাছর–রর

ِب  َ�نْ 
َ
َّ  �َْرةَ ُهرَ  أ

َ
ِ  رَُسوَل  أ َّ َّ  ا ََ  َّ َُ  َميَت  إَِذا« قَيَل  َََسلّمَ  َعلَيْهِ  ا �َْسي ِ

ْ
 ا�َْقَطعَ  اإل

  َ�َملُهُ  َ�غْهُ 
ّ
  ثََالثَةٍ  ِمنْ  إَِ

ّ
َدقَةٍ  ِمنْ  إَِ َْ  َجيِر�َةٍ  ََ

َ
مٍ  أ

ْ
َْ  نِهِ  يُنْتََفعُ  ِعل

َ
ٍ  أ

َ
يِلٍح  ََل ََ 

ُ  يَْدُعو
َ
র »ل

‘‘আবুরহ�কী�কর�ক্দীকআকহরআনহরোা রব্রতত,র�কসূলুআকহরসকআকআকহর

আলকই্হর াীকসকআকমর বালনর েয,র মকনু র যখনর মক�কর যকীর তখনর

্তন্টর আমলর বযতণতর তক�র স লর আমলইর ববর হাীর যকীনর ১.র

সকদক কাীরজক্�ীক,র ২.র মকনু র উপ ৃতর হীর মনর ‘ইলমর বংর ৩.র

েন রস�কন,রেযরতক�রজনযরদু‘আর া�ন’’P0F

1
Pরর

 প�র  রহকদণাসর াসাছর–রর

ِب  َ�نْ 
َ
َميَمةَ  أ

ُ
ّ  أ ِِ َيِه

ْ
ِ  رَُسولِ  َ�نْ  ال َّ َّ  ا ََ  َّ َّهُ  َََسلّمَ  َعلَيْهِ  ا

َ
ْر�ََيةٌ « قَيَل  َ

َ
ِْري أ

َ
 ت

ُجورُُهمْ  َعلَيِْهمْ 
ُ
َموِْت  َ�ْيدَ  أ

ْ
ِ  َسِبيِل  ِف  ُمَرانٌِط  ال َّ ْجرَِي  َ�َمًال  َعِمَل  َََمنْ  ا

ُ
ُ  أ

َ
 ِمثُْل  ل

ْجُرَهي نَِاَدقَةٍ  َََاّدَق  ٌل ََرَجُ  َعِمَل  َمي
َ
ُ  فَأ

َ
ا َََركَ  ََرَُجٌل  َجَرْت  َمي ل ً

َ
يِلًي ََل  َ�ُهوَ  ََ

ُ  يَْدُعو
َ
র»ل

                                                           
1 মসুিলম, িকতাবলু ওয়ািসয়যাা, াাদীস নং ৩০৮৪। 
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‘‘আবুর উমকমকহর আলর বক্হলণর �ক্দীকআকহর আনহর হাতর ব্রতত,র

�কসূলুআকহর সকআকআকহর আলকই্হর াীকসকআকমর বালনর েয,র চক�্টর

্ব াী�রসকাীকবর ক্লরমকনুা �রমৃতয�রপ�ার বযকহতরাকা নর১.র

আআকহ�র�ক�কীরসণমক�র হ�ণ,র২.রবয্ি�র মনর(মকসনূন)রআমলর

যকর ানয�কার নুস�রর া�,র৩.র মনরসকদক কহরযকরেসর�কীণভকাবর

জক�ণর া�র ্দাীাছ,র৪.র মনর েন রস�কনর ে�াখরযকাীকর েযরতক�র

জনযরদু‘আর া�ন’’2রর

্�তণীতরসকহকবকাীরে �কমর�ক্দীকআকহরআনহমরতকঁাদ�রমৃতর্পতক-

মকতক�র  ্তর সকাীকবর ে �ার�র জনযর  ণর বযব�কর  হরর  �াতনর

্নান�র হকদণসসমূহর োা র আম�কর আা�কর ��র ্নাদতশনকর েপাতর

পক্�:র

ِب  َ�نْ  
َ
َّ  ُهَر�َْرةَ  أ

َ
ّ  قَيَل  رَُجًال  أ ِِ َّ  لِلّغ ََ  َّ َّ « َََسلّمَ  َعلَيْهِ  ا ِب  ِإ

َ
َََركَ  َميَت  أ ََ  

ً
 َميَ

 َ ل َْ  َ�غْهُ  يَُ�ّفرُ  َ�َهْل  يُوِص  مْ ََ
َ
َََاّدَق  أ

َ
র»َ�َيمْ  قَيَل  َ�غْهُ  أ

র‘‘আবুরহ�কী�কর�ক্দীকআকহরআনহরহাতরব্রতত,র  রবয্ির�কসূলুআকহর

সকআকআকহর আলকই্হর াীকসকআকমর  �র ্ন টর জকনাতর চকইালনর েয,র

আমক�র ্পতকর ্ ছুর স�দর ে�াখর মক�কর েরাছনর ্ ির ্ত্নর ে কানকর

াসণীতর া�রযকনর্ননরআ্মর্ রতকঁ�রজনযর্ ছুরসকদক কহর �াতর

                                                           
2  আামদ, বাকী মসুনািদল আনসার, াাদীস নং ২১২১৭। ৫/২৬০। সাীা িলগাইিরাী।  
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পক্�;রযকাতরতকঁ�রগনকাহ�র ক  ক�করহাতরপকা�র?র ্ত্নরবলালন,র

হযকরপক�ন’’3রর

 প�র  রহকদণাসর াসাছর:র

ُت  قَيَل  ُ�بَيَدةَ  انِْن  َسْيدِ  َ�نْ  
ْ
ِ  رَُسوَل  يَي قُل َّ َّ  ا ِّ  إِ

ُ
َََاّدُق  َميََْت  أ

َ
فَأ
َ
 قَيَل  َ�غَْهي أ

ُت  مْ َ�يَ «
ْ
ّي  قُل

َ
فَْضُل  الّاَدقَةِ  فَأ

َ
َميءِ  َسْقُ  قَيَل  أ

ْ
  »ال

‘‘সক‘দরইবনর ‘উবকদকহর�ক্দীকআকহরআনহরহাতরব্রতত,র ্ত্নরবালন,র

আ্মর বললকম,র ইীকর �কসূলুআকহর সকআকআকহর আলকই্হর াীকসকআকমর

আমক�রআ�কর মক�কর েরাছননর আ্মর ্ র তকঁ�র জনযর ্ ছুর সকদক কহর

 �াতর পক্�?র ্ত্নর বলালন,র হযকঁর পক�নর আ্মর বললকম,র ে কনর

সকদক কহর উভম?র ্ত্নর বলা�ন,র পক্নর পকনর  �কানকর ( াতকৎর  ূপর

খননর া�রেদীক)ন’’P3F

4র

 প�র  রহকদণাসর াসাছর:র

»  َّ
َ
َّ  رَِض  ُ�بَيَدةَ  �ْنَ  َسْيدَ  أ ّمهُ  َُُوّ�يَْت  َ�غْه ا

ُ
 رَُسوَل  يَي َ�َقيَل  َ�غَْهي َغئٌِ   ََُهوَ  أ

 ِ َّ َّ  ا ِّ  إِ
ُ
ََي ُوّ�يَْت َُ  أ

َ
َ�غَْفُيَهي َ�غَْهي َغئٌِ   ََأ

َ
ءٌ  أ َْ  َشْ  َ�َيمْ  قَيَل  َ�غَْهي نِهِ  َََاّدقُْت  إِ

ِّ  قَيَل  ْعِهُدكَ  فَِِ
ُ
َّ  أ

َ
ِمْخَراَف  َحيئِِطيَ  أ

ْ
َدقَةٌ  ال র»َعلَيَْهي ََ

                                                           
3 মসুিলম, িকতাবলু ওসীয়যাা, াাদীস নং ৩০৮১। 
4  নাসাঈ, িকতাবরু ওয়াসায়া, াাদীস নং ৩৬০৪। 
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‘‘সক‘দরইবনর‘উবকদকহর�ক্দীকআকহরআনহর �রমকরতক�র নুপ্�্তাতর

মক�করযকননরপা�র্ত্নরবলালন,রইীকর�কসূলুআকহরসকআকআকহরআলকই্হর

াীকসকআকম,রআমক�র নুপ্�্তাতরআ�করমক�কর েরাছননরআ্মরয্দর

তকঁ�রজনযর্ ছুরসকদক কহর ্�রতাবর্ রতকরতকঁ�রউপ কা�রআসাবর?র

্ত্নরবলালন,রহযকনর ্ত্নরবলালন,রআপ্নরসককণ,রআমক�র ্মখ�ক র

নকম রবকরকন্টরতকঁ�রজনযরসকদক কহর �লকমন’’5রর

তৃতণীতর মৃতুয�র প�ার ্পতক-মকতক�র  ্তর স�কান�র ্ ছুর দক্ীা��র

 াকর্নান�রহকদণসগালকরোা রজকনাতরপক্�র:র

َّ  رَِض  َع�َِشةَ  َ�نْ   َّ  َ�غَْهي ا
َ
ِ  رَُسوَل  أ َّ َّ  ا ََ  َّ  َميَت  َمنْ « قَيَل  َََسلّمَ  َعلَيْهِ  ا

يَي ٌ  َََعلَيْهِ  ي َ  َِ ِلّهُ  َ�غْهُ  ََ ََ«র

‘‘আ্ীশকর �ক্দীকআকহর আনহকর হাতর ব্রতত,র �কসূলুআকহর সকআকআকহর

আলকই্হরাীকসকআকমরবালন,রেযরবয্িরে�কজকরআদকীরনকর া�রমক�কর

েরল,র তক�র পকর োা রতক�র ালণর (দক্ী�শণল)র েসর ে�কজকরআদকীর

 �াবন’’P5F

6
Pরর

 প�র  রহকদণাসর াসাছর:র

                                                           
5  বখুারী, িকতাবরু ওয়াসায়া, াাদীস নং ২৫৫১। 
6  মসুিলম, িকতাবসু-সাওম, াাদীস নং ১৮১৬। 
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ِب  َ�نْ  
َ
َسيْدٍ  أ

ُ
ْ  نَيْغََمي قَيَل  َر�ِيَيةَ  نِْن  َميلِِك  أ

َ
ّ  ِعغْدَ  نُ � ِِ َّ  اّي ََ  َّ  إِذْ  َََسلّمَ  َعلَيْهِ  ا

ِ  رَُسوَل  يَي َ�َقيَل  َسلََمةَ  نَِ�  ِمنْ  رَُجٌل  َجيَءهُ  َّ نَِقَ  ا
َ
نَوَّي  نِرّ  ِمنْ  أ

َ
ءٌ  أ نَّرُهَمي َشْ

َ
 ِمنْ  نِهِ  أ

ْستِْاَفيرُ  َعلَيِْهَمي الّاَالةُ  َ�َيمِ « قَيَل  َمْوَِِهَمي َ�ْيدِ  َِ �ِيَفيءٌ  لَُهَمي ََا  َ�ْيدِ  ِمنْ  نُِيُهوِدِهَمي ََ
َرا ُ  َمْوَِِهَمي

ْ
�ِك ِديِقِهَمي ََ لَةُ  ََ َِ   الِّت  الرِّحمِ  ََ

َ
ُل  َ ََ   َُو

ّ
র»نِِهَمي إَِ

‘‘আবুরউসকীদরমক্ল রইবনর�বণ‘আহর�ক্দীকআকহরআনহরহাতরব্রতত,র

্ত্নরবালন,র  দকরআম�করনবণরসকআকআকহরআলকই্হরাীকসকআকমর �র

 কাছর ্ছলকম,র  মতকব�কীর বনণর সকলকমক�র   র বয্ির াসর বলল,র

ইীকর�কসূলুআকহরসকআকআকহরআলকই্হরাীকসকআকমরআমক�র্পতক-মকতক�র

মৃতুয�রপ�র মনরে কনরসদকচ�রর ্ রবক ণরআাছরযকরআ্মরতকঁাদ�র

সকাার �াতরপক্�র?র্ত্নরবলালন,রহযক,রতকঁাদ�রজনযরদু‘আরারকমকর

 কাতনকর �ক,রতকঁাদ�র মৃতুয�রপ�রতকঁাদ�র  ৃতর ্তত্তগালকর পূরতর

 �ক,রতকঁাদ�রববু-বকববাদ�রস�কনর �কর বংরেসরআ�ণীগালকর�ককর

 �ক,র েযগালকর বধুর তকঁাদ�র ববান�র  ক�ানইর �ককর  �কর হাীর

াকা ন’’P6F

7
Pরর

 প�র  রহকদণাসর াসাছর:র

                                                           
7  ইবন মাজাা, িকতাবলু আদব, াাদীস নং ৩৬৫৪। 
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يِج  َعِن  َّ َ
ْ
َّ  اهللاِ  رَُسْوُل  قَيَل  قَيَل  ِدْ�غَيرٍ  �ْنِن  ال َّ « َََسلّمَ  �َُعلَيْهِ  اهللا ََ

َ
ّ  ِمنَ  أ ِِ

ْ
 َ�ْيدَ  ال

 ّ ِِ
ْ
َْ  ال

َ
ِّ  أ َالََِك  َمعَ  َعلَيِْهَمي ََُا ََ  َْ

َ
يَيِمَك  َمعَ  َ�غُْهَمي ََُاْو َ  ََأ َِ   َْ

َ
 ََُاّدَق  ََأ

َدقَتَِك  َمعَ  َ�غُْهَمي ََরর

‘‘হক�কজর ইবনর দণনক�র হাতর ব্রতত,র ্ত্নর বালনর েয,র �কসূলুআকহর

সকআকআকহর আলকই্হর াীকসকআকমর বালাছন,র (্পতক-মকতক�র  ্তর

জণ্বতকব�কী)র সদকচ�ার�র প�র (মৃতুযর প�বততণ)র সদকচ�রর হালকর -র

েতকমক�রনকমকায�রসকাারতকাদ�রপকরোা ারনকমকযরপড়ক,র ে�কজক�র

সকাার তকাদ�র পকর োা ার ে�কজকর �কখকর  বংর েতকমক�র সকদক ক�র

সকাারতকাদ�রজনযার্ ছুরসকদক কহর �কন’’P7F

8
Pরর

 প�র  রহকদণাসর াসাছর:র

َميِّت  َعِن  ُ�ْقَض « قَيَل  َ�َطيءَ  َ�نْ 
ْ
َر�عٌ  ال

ْ
ِيتَُق  �َأ

ْ
ُّ  ََالّاَدقَةُ  �َال َ

ْ
ُيْمَرةُ  ََال

ْ
  . »ََال

‘‘আতকর(�হ.)রহাতরব্রতত,র্ত্নরবালনরেয,রমৃাত�রপকরহাতরচক�্টর

 কজর �রণী:রেরকলকমরআযকদর �ক,রসকদক কহর �ক,রহ�র �কর বংর

াম�কর �কন’’P8F

9
Pরর

 ছকড়কারসকদক ক�রপু��ক�রস�া তর  রহকদণাসর াসাছর:রর

                                                           
8  মসুাি�ফু ইবিন আবী শায়বা, ৩খ, ৫৯পৃ, াাদীস নং ১২০৮৪। 
9  মসুাি�ফু ইবিন আবী শায়বা, ৩খ, ৫৯পৃ, াাদীস নং ১২০৮৫। 
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ّل « ُمْؤِمِن  ِِ
ْ
ِقيَيَمةِ  يَْو َ  ال

ْ
َدَ�تُهُ  ال ََ« র

‘‘সকদক কহর্ ীকমাত�র্দনরমু‘্মান�রছকীকরহাবন’’P9F

10র

র উপা�কিরহকদণসসমূাহ�রসক�সংাকপরযকরদকড়কীরতকরহালকর:র

1. মৃতুয�র প�ার মৃতর বয্ির পকঁচ্টর  কাজ�র সকাীকবর েপাতর

াকা নর কজগালকরহালকর:রসকদক কাীরজক্�ীকর া�রযকাীক,র

উপ ক�ণর ইলমর ে�াখর যকাীক,র  মনর েন র স�কনর ে�াখর

যকাীকর েযর তক�র জনযর দু‘আর  �াব,র জণ্বতর াক ক কালর

আআকহ�র �ক�কীর সণমক�র পকহক�কর েদীকর  বংর মৃতর বয্ি�র

 মনর (মকসনূন)র আমলর যকর প�বততণাতর  নয�কর  নুস�রর

 া�নর

2. সকহকবকাীরে �কমরতকঁাদ�র্পতক-মকতক�রমৃতুয�রপ�রতকঁাদ�র

জনযর সকদক কাীর জক্�ীক�র বযব�কর  �াতননর েযমন-র

 সাল�রবকরকনরাীক  র �াতন,রপক্ন�র ূপরখননর া�র

্দাতনরইতযক্দনর

3. তকঁাদ�র ে�কজকরবক ণরাক ালরতকঁাদ�রপকরহাতরতকঁ�করতকর

আদকীর �াতননর

4. তকঁ�করতকঁাদ�রজনযরদু‘আরারকমকর কাতনকর �াতন,রতকঁাদ�র

                                                           
10  আামদ, বাকী মসুনািদল আনসার, াাদীস নং ২২৩৯২।  
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 ৃতর ্তত্তগালকর পূরতর  �াতন,রতকঁাদ�রববু-বকববাদ�র

স�কনর  �াতনর  বংর েসর আ�ণীগালকার �ককর  �াতন,র

েযগালকরতকঁাদ�রববান�র ক�াররসৃ্�রহাীাছনর

5. তকঁ�কর তকঁাদ�র পকর হাতর েরকলকমর আযকদর  �াতন,র হ�র

 �করবক ণরাক ালরহ�র বংরাম�কর �াতননর রছকড়কার

তকঁ�কর তকঁাদ�র জনযর ন লর নকমকযর  বংর ন লর ে�কজকার

 �াতনরবালরজকনকরযকীনর

 খনরআমকাদ�রসমকাজরমৃতবয্িাদ�রজনযরদু‘আ�রউা�াশযর াবকর

তকাদ�র জনযর দকন-সদ ক�র সমাীর ্ব্ভির প�্তাতর আম�কর

জমকাীতর হইর ার  নু�কনর  ্�নর  র স লর  নু�কনর ্নঃসা�াহর

েখলকা -সুিকতর বকর সুিকতর ্বা�কধণনর  ব�কর  মনর পযতকাীর েপৗাছর

্রাীাছরেয,রে উরয্দরপূরতরসুিকতর নুযকীণর নকনু�ক্ন ভকাবরদকন-

সকদ করারদু‘আর া�নরতকহালর ান রমুস্লমরতকঁ�র মতা রখুবইর

 পছ�র  �াবননর  ভকাবর তকঁ�কর ‘�কসূলুআকহর সকআকআকহর আলকই্হর

াীকসকআকমর- �রসুিকতা ’র পছ�র �াছননরর

আমকাদ�র সমকাজ�র মুস্লমররর ্ ভকাবর �কসূলুআকহর সকআকআকহর

আলকই্হরাীকসকআকমর �রসুিকতর পছ�রার বাহলকর া�নরতক�র

্ ছুরনমুনকর খকানরআালকচনকর �্ছর:র

(১).রদু‘আা র বাহলকর �করারআনু�ক্ন তকা রউভমরমানর �কর:র
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আম�করেদখলকমরেয,রমৃতরবুজরতরবকরআপনজান�রজনযরবয্িরতভকাবর

সবতদকর দু‘আর  �কইর ্ছলর তকঁাদ�র   মকষর ্নী্মতর সুিকতনর

 প�্দা রআম�কর ান রসমীর‘‘দু‘আ’’র �কা রততরগ �র দকনর

 ্�রনকনর্চ�কর ্�রদু‘আাতরআ�র্ রহাব,র্নাজর্ ছুরেন র কজর

 া�রেসইর কাজ�রসকাীকবরতকঁাদ�া র দকনর �াতরহাবনর্চ�ক্টর

স্ঠ রনীনর মৃতর মুস্লাম�রজনযর নযর মুস্লাম�র দু‘আইরসবাচাীর

বড়রদকননর দু‘আ�র্ব্নমাীরআআকহরতকঁাদ�া র  ু��রসকাীকবরার

�হমতর  দকনর  া�ননর মৃতাদ�র জনযর  ু�আানর  ান র দু‘আর

উাআ্খতরহাীাছনর

 াকাষর দু‘আ�রজনযরতকঁ�কর খানকর ে কানকর  ক�র নু�কনর া�নর

্ননরআম�কর নু�কনহণনরবয্িরতরদু‘আ�রে কানকরগ �রআাছরবালর

মানর ্�রনকনর �তরবয্িরতরদু‘আ�রেচাীরআনু�ক্ন ভকাবর্ ছুর

আালমরার বুজুরতা র েডা র মৃাত�রজনযর দু‘আর �কা রউভমরমানর

 ্�নর াচরসকহকবণররা রেদখুননরসকইাীযদুলরমু�সকলণনর�কসূলুআকহর

সকআকআকহরআলকই্হর াীকসকআকমর তকঁাদ�র মাধযর �াীাছননর  াচর ২৩র

বৎসা��র নবুীতণর ্জা�্রাতর   ্দনর   জনর সকহকবণার  াসর

বলালনর নক,র হজু�র আমক�র ্পতকমকতকর বকর ে কানকর বুজুারত�র জনযর

দু‘আ�রমকজ্লসর া�্ছ,রআপ্নরেযাীর  টুর দু‘আর া�রেদাবননর

 াবকর মস্জাদর নববণাতইর আজর নকমকায�র পা�র সবকইা র ্নাীর

আপ্নর   টুর দু‘আর া�র েদাবননর  রপর  ্টর  টনকার েদখাতর
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পকাবনর নকনর  নুরপভকাবর প�বততণর  কীর ২র শতর বৎসা�র সকহকবণ,র

তকাবীণর ার তকাব-তকাবীণরার�র যুারার  ইর ধ�ান�র ে কানকর  টনকর

েদখকরযকীরনকনর

(২)র  ু�আনর খতম,র  কালমকর খতমর ইতযক্দা র গ �র  দকনর ার

উভমরভকবকর:র

 ু�আনরখতম,র কালমকরখতমরইতযক্দা রআম�কর দকনরার দু‘আ�র

েচাীর েব্শর গ �র  দকনর  ্�নর  প�্দা র �কসূলুআকহর সকআকআকহর

আলকই্হর াীকসকআকমর র ার তকঁ�র সকহকবণররর  খানকর মৃাত�র জনযর

 ু�আনরখতম,র কালমকরখতমরইতযক্দর নু�কনর া�নর্ননর গ্ল�র

সকাীকবরমৃতবয্িরপকাবনরবালরে কানকরহকদণাসরবলকরহীর্ননরতাব,র

 ান রআালমর বালাছনর েয,র েযাহতুর দকন,র দু‘আ,র হ�র ইতযক্দ�র

সকাীকবর মৃতবয্ির পকাবনর বালর হকদণাসর বলকর হাীাছ,র েসাহতুর

আম�কর আশকর  �াতর পক্�র েয,র  ু�আনর ্তলকাীকত,র ্য �,র

তকসবণহরইতযক্দরইবকদাত�রসকাীকবারতকঁ�করপকাবননরর

 খকানরউাআখযর েযর  ু�আনর ক�ণমর পূরতরপকঠর �করবকরখতমর �কর

  ্টর মকসনূনর ইবকদতর হালার ‘‘ কালমকর খতম’’র ে কানকর মকসনূনর

ইবকদতর নীনর ‘‘ কালমকর খতম’’,র ‘‘দু‘আর ইউনূসর খতম’’,র ‘‘খতামর

খকাজরকন’’রইতযক্দরসবইরবকানকীকটর‘‘খতম’’।  কালমকরবকর‘‘লকইলকহকর

ইআআকহ’’র   ্টর মকসনূনর ্য �র  বংর ে��র ্য �।  ইর ্য �র
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যতবক�র �করহাবরততরেব্শরসকাীকবরপকাীকরযকাবন11র  রলকরবকর

েসকীকর লকরবক�রপকঠর �ালর ্বাশ র ে কানকর সকাীকবরআাছর বালর

মানর �করেখলকা -সুিকতনর

 নযর ান রআালমর বালাছনর েয,র �কসূলুআকহরসকআকআকহরআলকই্হর

াীকসকআকমর র দকন,র দু‘আর ইতযক্দ�র  াকর বলালন,র  াচর  ু�আনর

খতমর বকর ্য �-তকসবণহর ইতযক্দ�র সকাীকবর মৃতর বয্ি�র  কাছর

েপৗছকাবরবালরজকনকনর্নরবকরউ�তা র গ্লরপকলনর া�রমৃতাদ�র

জনযরসকাীকবর ে�সকনণর �াতর েশখকনর ্ননর খনরআ�কাজর রপর

আশকর  �ালর �কসূলুআকহর সকআকআকহর আলকই্হর াীকসকআকমর  �র

্শককা র পূরতরবালরদক্বর �করহাবনরর

সবতকব�কী,রআম�কর বুঝাতরপক�্ছর েয,রআম�কর য্দর মৃতর বুজুরতর বকর

আপনজান�র জনযর দকনর  ্�র বকর দু‘আর  ্�র তকহালর তকঁ�কর তক�র

সকাীকবরপকাবনর বালর ্ন্�ত;র ক�রর�ীংর �কসূলুআকহর র সকআকআকহর

আলকই্হর াীকসকআকমর আমকাদ�া র তকর বালাছননর আ�র  ু�আনর

খতম,র  কালমকর খতমর ইতযক্দ�র সকাীকবর পকাবনর বালর বড়াজক�র

আশকর �করযকীনর

                                                           
11 কােলমার িযিকেরর ফযীলত স�েকর  িব�ািরত েদখুন: রাো েবলায়াত, পৃ: ৫০-৫৯। 
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েযরস লরআালমর ু�আনরখতমরবকরতকসবণহ-তকহলণাল�রসকাীকবর

মৃতরবয্িরেপাতরপকা�নরবালরআশকর া�াছনরতকঁ�করবালাছনরেয,র

য্দরে উরশ�ণীত-স�তভকাবরইখলকাস�রসকাার গ্লরপকঠর া�র

তকহালইর সকাীকাব�র আশকর  �কর যকীনর আ�র েসর য্দর ্নাজইর

 মনভকাবর পকঠর  া�র যকাতর তক�ইর ে কানকর সকাীকবর হাবর নক,র

তকহালরেসরআ�র ণরপকঠকাব!র জনযরে কানকরমুস্লমরয্দরতকঁ�রমৃতর

্পতকমকতক,র �জনর বকর উ�কদ-বুজুারত�র জনযর মান�র ইখলকসর ার

আাবরর্নাীর ু�আনরপকঠর া�র্তলকাীকাত�রসকাীকবরতকঁাদ�া র

 দকান�র্নীযকতর া�,রতকহালরহীতরতকঁ�করেপাতারপকা�ননর্ ির

ে উরয্দরটক ক�র্ব্নমাী,রখকাদয�রআশকীরবকরেলক রেদখকানকভকাবর

 স লরইবকদতর া�,রতকহালরতক�র েতকর ে কানকর সকাীকবইর হাবর

নক,রউপ�িরেসরেরকনকহরক�রহাবনর াকাষরসকাীকবরপকঠকানক�র্চ�কর

বকতুলতকনর

 খনর আমকাদ�র সমকাজ�র মুস্লমরার�র  ব�কর ্চ�কর   ননর

স ালইর দকনর ার দু‘আ�র েচাীর  র স লর খতমা র গ �র েব্শর

্দা�ননর  াীকজানর  ান র টক কপীসকর খ�চর  া�র  র স লর

খতাম�রআাীকজনর �াছননর ্ ির ্ত্নরখতমরছকড়কর ্নঃশততভকাবর

 ইরটক কগ্লরহকা জরবকরখতমরপকঠ ক�ণাদ�া র্দাতর�ক্জরনন। 

িতিন সকল িদক েথেকই �িত�সতরহা�ননর



 

20 

ে উর য্দর মৃাত�র ‘‘�সকালর সকাীকব’’র বকর সকাীকবর ে �ার�র

উা�াশযর ে কানকরহকা জ,রআালম,র ্তম,র ্বধবক,রদ্��রবকর নযর

 কউা রহক্দীক,রসকহকযযরবকরদকনর্হসকাবর্ ছুরটক করেদন,রতকহালর

হীতরতকরদকনর ্হসকাবরআআকহ�র কাছর রৃহণতরহাতরপকা�রার মৃতর

বয্ির সকাীকবর েপাতর পকা�ননর ্ ির ্ত্নর  াদ�া র ্দাীর

‘‘খতাম�র কজ’’রআদকীর া�র াদ�া রপক্��্ম রদকনর া�ননর

 ভকাবর ্ত্নর  ামত,র   ্টর েখলকা -সুিকতর  কজর  �াছননর

্�তণীত,রদু‘আরারদকান�রসুিকতরপ্�তযকরর া�রবকর পছ�র া�র

েরকনকহরক�রহা�ননরতৃতণীত,রটক করবকরখকাদয�রআশকীরযক�করখতমর

পড়াছনর তকঁ�কর েযাহতুর ে কানকর সকাীকবইর পকা�নর নক,র েসাহতুর

মৃাত�রজনযর্ ছুরলকাভ�রকণরতমরআশকারেনইনরচতুাতত,র ভকাবর

যকাদ�া র্দাীরখতমরপড়কালনরতকঁ�কারেরকনকহরক�রহালননর ভকাবর

সুিকতর েছাড়র স লর ্দ র োা ইর ্ত্নর ক্ত��র হালননর  াচর

্ত্নর য্দর ত্ ছুর নকর া�র ্নাজর দু‘আর �াতনর বংর খ�াচ�র

টক কগ্লর দকনর  �াতনরআ�র েসটক�র  ্সলকীর মৃতর বয্ি�র জনযর

েদক‘আর  �াতন,র তকহালর সুিকতর  নুসকা�র  ামত�র জনযর ্নাজার

সকাীকবরেপাতন,রআ�রদু‘আরারদকান�রসকাীকবরমৃতবয্িরেপাতননর

আমকা র ানা র �র া�াছন,রআম�কর ু�আনরপকঠর �াতরপক্�র

নকরবালর্ র্পতকমকতকা র্ ছুর্দাতরপক�বরনক?রআ্মরবাল্ছ,রদকনর

  নরতকহালইরেতকরহালকনর ্ িরতকঁাদ�রতৃ্লরহীরনকনরমানরহীর
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তক�কর ্চ�কর া�ন,রহকা জাদ�া র্দাীর ্ ছুর ু�আনরনকরপ্ড়াীর

বধুরবধুর তগ্লরটক করতকাদ�া র্দাীর ণরহাব?র

(৩).রদকান�রেকাষরসুিকতরপ�্ত�রেচাীরআনু�ক্ন তকা রগ �র

 দকনর:র

দকান�র েকাষর �কসূলুআকহর সকআকআকহর আলকই্হর াীকসকআকমর র ার

সকহকবণরার�রসুিকতরহালকর নকনু�ক্ন রদকননরজ্মরাীক  ,র ূপর

খননরইতযক্দনর্ িরআম�কর খানকইর ইর  ক�রদকানরতৃলরহাতর

পক্�র নকনর আপ্নর যতইর বুঝকন-নকর ে ন,র যতর সুিকাত�র  াকইর

বলুন-নকর ে ন,র মান�র ্চ�কর   ্টইর -র ্ ছুর   টুর নক- �ালর

্ ভকাবর হী!র �ক্�র জকতণীর   টকর  নু�কনর  �কইর দ� ক�নর

সমকাজ�রমকনুা �ার  ইর াকর:রবকপটকরমা�রেরল,র্ ছুইর �লর

নক!র্ ছুর াতর‘‘�ক�’’।র

 ান র মকনু া র বু্ঝাী্ছ,র আপনক�কর খকনক্পনকর  �কানক�র টক কর

্দাীর ্পতকমকতক�র বকর বুজুারত�র জনযর   ্টর মস্জদ,র মক�কসক,র

দকতবযরহকসপকতকল,র্চ্ ৎসকরে �রবকর ্তমখকনকরৈত্�র  নরবকর

শ�ণ র েহকননর খকবক�র পক্নর বকর েসাচ�র জনযর রভণ�র বকর  রভণ�র

নল ূপর�কপনর া�রজনরররবকরচক ণাদ�রজনযরাীক  র  ননরনকর

হালরটক কগ্লরে কানকরদ্��,র্বধবক,র ্তম,র নযকদকী��,র সু�র

বকর নুরপর কউা রদকনর  ননর ভকাবরআপ্নর সুিকাত�রমাধযর
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াক াবন,র আপ্নর ার আপনক�র মৃতর আপনজনর বকর ালণ-বুজুরতর

  ু��রসকাীকবরার�হমতরলকভর �াবননর

ে উর বুঝাতর চকনর নকনর ে উর  স লর খকাতর ্ ছুর বযীর  �ালার

‘‘্ ছুর   টক’’র নকর  া�র পকা�নর নকনর  াচর  ইর ‘‘্ ছু’’র বকর

খকনক্পনকর বধুর সুিকতর ্বা�কধণইর নী,র  াতর ্নীযকত,র প্�াবশনক,র

সকমক্জ তকরইতযক্দর �কাররসকাীকাব�রেচাীরেরকনকহইরেব্শরহীনর

সকমক্জ র আচক�র ্ ভকাবর আমকাদ�র মনমরজা র  �কর  া�াছর

 বংর  াকাষর �কসূলুআকহর সকআকআকহর আলকই্হর াীকসকআকমর ার

সকহকবণরার�রসুিকতা রেমা�রে ালাছরতকর্চ�কর  ননর

(৪).র রস লর কাজ�রজনযরে কানকর্দনরবকরমৃতুযর্দনা র্নধতক�রর

 �কর:র

মৃতর �জনর বকর বুজুারত�র জনযর দু‘আর ার সকাীকবর ে �রর  াতকৎর

�সকালর সকাীকবর বকর সকাীকবর ে�সকনণ�র জনযর ্হ�ু,র ্��কনর ার

 নযকনযর  মুস্লমর স দকাী�র  নু �ারর আা� ্টর ্ব ীর

আমকাদ�র মাধযর  াবশর া�াছ,র তকর হালকর  স লর কাজ�রজনযর

্দনর ্নধতক�রনর মৃতুয�র পা�র  ামতর ৩ী,র ৭ম,র ৪০তমর বকর  ইর

জকতণীর্দানর নু�কনর �কনরপা�রমৃতুযর্দানর নু�কনর �কনরর



 

23 

আারইরবাল্ছ,রেন  ক�রবকরবদ ক�,র�জনরবকরবুজুরতর কা�করজকনকযকর

ারদক ান�রপা�রদু‘আরবকরখকনক্পনক�রজনযরে কানকর  ক�র নু�কনর

 �কইরসুিকতর্বা�কধণর কজনরআ�র রস লর নু�কান�রজনযর ভকাবর

্দনর্নধতক�রর ্ত্�ির  ধকপরসুিকতর্বা�ক্ধতকনর ুলখকনণ,রদু‘আ�র

মকহ্ ল,র খতম,র �সকালরসকাীকব,র সকাীকবর ে�সকনণ,র া�সরইতযক্দর

েযরনকামইরতকর �করেহক রসবইরসুিকতর্বা�কধণর মতনর গ্লর �ক�র

 াতরহালকর রস লর্ব াীর�কসূলুআকহরসকআকআকহরআলকই্হরাীকসকআকমর

ারসকহকবণরার�রসুিকতা র পছ�র �কনর

(৫).রসকইাীদরআহমদরে�লভণর�হ.র �রনসণহতর:র

সমকাজ�র   ্তা�কধযর চকাপ�র  কাছর ন্তর �ণ ক�র  া�র উপা��র

স লর েখলকা -সুিকতর  মতা র  ু্�াীর ্ ্�াী,র ্ব্ভির াজ�খক্হর

 া�,র পূাবতর আালক্চতর ্ব্ভির   কা�র   কস্ি র আীকতর ার

হকদণসা র‘‘  কটযরদ্লল’’র্হসকাবরেপশর া�র‘‘জকাীয’’রবালাছনর

ে উরে উ। তাবরে উরবালনর্নরেয,র গ্লরসুিকতরবকর�কসূলুআকহর

সকআকআকহরআলকই্হরাীকসকআকমরারতকঁ�রসকহকবণররর খানকর গ্লর

 া�াছননর

 প�্দা র ান রআালমরসমকাজ�র কাছরন্তর�ণ ক�র �াতরচকনর

্ননরতকঁ�করেচ�কর া�াছনরেযনরআমকাদ�রসমকজর নযরস লর্ব াী�র

মাতকর  র ্ব াীার ্ব লর সুিকতর নুযকীণর চালননর যকাতর সুিকতর
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জণ্বতরহীর বংরমুস্লমররর্ন্�তরাপরসকাীকবরারব� তরলকভর

 া�ননর

 রস লরআালমরারবুজুরতরার�র  জনরসকইাীদরআহমদরে�লভণর

(�হ.)নর ্ত্নর র ্ব াীরআালকচনকর কালরবালন:র খনরে উরয্দর

 চ্লতর  সূমর  নুযকীণর  র স লর  কাতহক,র ইসকালর সকাীকব,র

 ুলখকনণ,র া�সর ইতযক্দর পকলনর নক- া�নর তকহালর সুিকতর ্ব াীর

 অরমকনুা �করবলাবরেয,র্ত্নরআআকহ�রালণরারবুজুরতরার�রভ্ির

 া�নরনক,রতকঁাদ�রহ�রআদকীর া�নরনকরবকরতকঁাদ�র ্তরআদবর

�ককর া�নরনকনরতক�র ইর ্চ�ক�রমকধযামর ্ত্নরবলাতর চকনর েয,র

�কসূলুআকহর সকআকআকহর আলকই্হর াীকসকআকমর - �র আহালর বকইত,র

সকহকবণরর,র তকাবীণ,রতকাব-তকাবীণর ার নযকনযর েন  ক�র বুজুরতরর,র

যকঁ�কর  র স লর ে�াীকজর সমকাজর  চ্লতর হাীক�র আারর চালর

্রাীাছনর তকঁ�কর সবকইর তকঁাদ�র পূবতবততণর বুজুরতর ার আউ্লীকরার�র

 ্তর েবীকদবণর  া�াছননর উপ�ির আমকাদ�র নবণর মুহক�কদু�র

�কসূলুআকহর সকআকআকহর আলকই্হর াীকসকআকমর তকঁ�র পূবতপু  র ার

আআকহ�র খলণলর ইব�কহণমর  �র  ্তার   ইর � মর েবআদবণর

 া�াছনরবালরদক্বর �করহাবনরনকঊযুর্বআকহ!!রনকঊযুর্বআকহ!!!রর

 র্ব াীর্ত্নর্ ছুরমূলযবকনরনসণহতর া�াছনর:র
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 ামত,র স লর মৃতর বুজুরতর ার আপনজান�র েকাষইর �কসূলুআকহর

সকআকআকহরআলকই্হরাীকসকআকমররারসকহকবণরার�রসুিকতরহবহরপকলনর

 �করার ্ত�কর �কইরসাবতকভমনর জনযর ক ন,রদক ন,রজকনকযকরার

মকসনূনর্তনর্দান�রেশক র  কাশ�রবকইা�রে কানকর  কা��র সূমর

নক-মকনকর াীকজননর্ববকাহ�রালণমকরছকড়করস লর  ক�রখকনক্পনক�র

আাীকজনর ার  সূমর ে�াীকজর প্�তযকরর  �াতর হাবনর  াকাষর

বধুমকষর�কসূলুআকহরসকআকআকহরআলকই্হরাীকসকআকমর -ে ইর েপশাীক,র

মু�ববণর ার আদশতর মকনাতর হাবনর তকঁ�র আদশতা র সকমানর ে�াখর

পক�্স ,র ে�কমণী,র মধযর  ্শী,র ভক�তণীর ইতযক্দর স লর  সূমর

ে�াীকজরপ্�তযকরর �াতরহাবনর ক�রর গ্লরসবইরতকঁ�রারতকঁ�র

সকহকবণরার�র  চ্লতর �ণ্তর ার তকঁাদ�র ত�ণ ক�র  ্ত্�ির  মতনর

 গ্লরবজতনর �াতরহাবর বংর গ্ল�র ্তর্নাজ�র ৃরকরারনক-

�ক্জর  কশর �াতরহাবনর

্�তণীত,র রস লর সূমকাত�রমাধযর্নীযকতরতরার মতরতর ান র

েরকনকাহ�র  কজর �াীাছ,র যক�র  ালর ে ীকমাত�র ্দনর  র স লর

 সূমকতর পকলন ক�ণা র  ্ঠনর ্বপাদর পড়াতর হাবনর ে উর য্দর

  ক�ইর খকালসর ্নীযকাত,র খকালসভকাবর ে কানক� মর ্দনতক্�খর

�কনরবকরপ�্তর্নধতক�ররনক- া�র্ ছুরখকাীকরদকাীকর �কনরতকহালর

হীতর ্ত্নরসকাীকবরপকাবননরতাবরতকা রমানর�কখাতরহাবর েয,র

মৃতা রসকাীকবরপকঠানকরখকনক্পনকর �কানক�রমাধযরসণমকব�রনীনর
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দু‘আরার দকনইর মৃাত�র সকাীকবর পকঠকানক�র সুিকত-স�তর প�্তনর

খকনক্পনকর �কানকরদকান�র  ্টর  �ররমকষনরসকহকবণররর াকাষর

 ইর  �ররবযবহক�র া�নর ্ন,রব�ংর ূপরখনন,রজ্মরবকরবকরকনর

াীক  র  �কর ইতযক্দর  কাজ�র মকধযামর দকান�র সকাীকবর ে �রর

 া�াছননরআমকাদ�ার রস লরপ�্তাতরদকনর �করউ্চতনর

তৃতণীত,রয্দরআম�কর রস লরেখলকা -সুিকতরার্বদ‘আতর সূমর

ে�াীকজরপ্�তযকরর �াতরনক-পক্�,রতকহালর �তরসুিকতা রপূরতকির

মানর  �াতর হাব। ে উর য্দর  ্ব লর সুিকতর প�্তাতর হবহর

�কসূলুআকহরসকআকআকহরআলকই্হরাীকসকআকমরারতকঁ�রসকহকবণরার�রমাতকর

দু‘আরার দকানর �তর াকা নর  বংর স লর  ক�র  ুলখকনণ,র ইসকালর

সকাীকব,র া�শর ইতযক্দর  নু�কনর প্�তযকরর  া�ন,র তকহালর তকঁা র

উভমর ার প্�পূরতর সুিকাত�র  নুসক�ণর বালর মহববতর  �াতর হাবনর

 ভকাবর স লর ্ব াীর সুিকতা র প্�পূরতর ার আমকাদ�র  সূমা র

েখলকা রসুিকতরার্বাশ র াীকজানরবকরবকধযরহাীর �্ছরবালরমানর

 �াতরহাবন12রর

আআকহর তক‘আলকর আমকাদ�া র স লর ্ব াীর সুিকতর ত�ণ কর

 বল�ান�রতকা ণ রদকনর  ননরআমণনর!!র

                                                           
12  েসরােত ম�ুাকীম (উ�ুর তরজমা), পৃ: ৫০-৭৫। 
* খুতবাা খানা ড. আ.ন,ম. আ��ুাা জাাা�ীেরর অমর �� ‘এহইয়াউস-সনুান’ অবল�েন িলিখত। 



 

27 

স�কদা �র াক:রর

মৃতরবয্ি�রজনযর �রণীর কজসমূাহ�র�ক�করতক�র কাছর ণরসকাীকবর

েপৗাছরনকর ্ র েসটক�র সণলকর�ক�কর েদক‘আর �করহালর েসটকর কাজর

লকারর  র বযকপকা�রআহালর সুিকতর াীকলর জকমক‘আাত�র ইমকমরার�র

মাধযরদু’্টরমতরপকাীকরযকীনরর

  .র শকইখুলর ইসলকমর ইবনর তকই্মীযক,র ইবনুলর কইাীমর �হ.র সহর

  দলরআালমরমানর া�নরেযরতকাদ�র কাছরসকাীকবরেপলরাছনর র

বযকপকা�রতক�করতকাদ�র�াের্ব�ক্�তরআালকচনকর া�াছননরর

দুই.র পকক�া�র  ্ধ কংশর আালমর মানর  া�ন,র সাীকবর ে উর

 কউা র ্দাতর পকা�র নক,র ব�ংর উ্চতর হাবর সৎ কজর  া�র েসটক�র

 সণলকর্দাীরেদক‘আর �ক। শকইখুলরআলবকনণর�হ.রসহর ান র্বদ�র

আালমর মত্টা ইর কধকনযর্দাীাছননরর

 র ্�তণীর মত্টা র আ্মর  কধকনযর ্দাীর াক্ নর ্ ির আমকাদ�র

েলখ া রমানরহা�র ামরমাত�র বিকনর রবযকপকা�রআ্মরতক�র

মতকমাত�র উপ�র হ�াকপর নকর  া�র ্ব ী্টর বরতনকর  া�র েদাীকর

যু্িযু্িরমানর া�্ছনরর
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আহালর সুিকতর াীকলর জকমক‘আাত�র মতাভদ্টর �ক্� র নীর ব�ংর

  ক�ক্� নর ক�র,রসবকইরমানর া�নরেযরশ�ণ‘আাতর নুামক্দতর

নীর মনরে কানকর কজর �ালরেসটকর্বদ‘আতরহাবনরেযমনরউ�স,র

চ্আশকর (েচহলকম),র প�র ্দান�র  নু�কন,র ্ ংবকর খতামর তকহলণল,র

খতামর খকাজরকন,র ্ন্দত�র ্দানর েদক‘আর নু�কন,র  ুলখক্নর ইতযক্দর

স লর ্ব ীর ্বদ‘আতর ার পা��তকনর  র বযকপকা�র  ক�ার ে কানকর

্�মতরেনইনরর

আআকহর আমকাদ�া র সুিকাত�র উপ�র প্�পূরতভকাবর আমলর  �ক�র

েতল্  র্দননরআমণননরর

[স�কদ ]র
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মৃত-ব্যক্তির প্রতি সাওয়াব প্রেরণের মাসনূন পদ্ধতি 

মৃত্যু পরবর্তী জীবনের সফলতা, মুক্তি, শান্তি ও নেয়ামত লাভের ইচ্ছা ও চেষ্টা সকল ধর্মের অনুসারিগণই করেন। এই জাতীয় সকল কর্ম একান্তই ধর্মীয় ও বিশ্বাসভিত্তিক। বিভিন্ন জাতির মধ্যে ধর্মহীনতা ও অজ্ঞানতার প্রসারের ফলে এ বিষয়ে অনেক কুসংস্কার ও উদ্ভট ধারণা বিরাজমান। যেমন, অনেক সমাজে মনে করা হয়, মৃতের জীবিত আত্মীয়স্বজনের দান, খাদ্য প্রদান বা কিছু অনুষ্ঠান পালনের উপরে মৃতব্যক্তির পারলৌকিক মুক্তি নির্ভরশীল।

ইসলামে এ সকল কুসংস্কারের মূলোৎপাটন করা হয়েছে। ইসলামের শিক্ষা অনুসারে মানুষের পারলৌকিক মুক্তি, শান্তি ও সফলতা নির্ভর করে তার নিজের কর্মের উপরে। সৎকর্মশীল মানুষের মৃত্যুর পরে বিশ্বের কোথাও কিছু না করা হলে, এমনকি তাঁর দেহের সৎকার করা না হলেও তাঁর কিছুই আসে যায় না। অপরদিকে জীবদ্দশায় যিনি শির্ক, কুফর, ইসলাম বিরোধিতা, ইসলামের বিধিনিষেধের ও ইসলামী কর্ম ও আচরণের প্রতি অবজ্ঞা, জুলুম, অত্যাচার, অবৈধ উপার্জন, ফাঁকি, ধোঁকা ইত্যাদিতে লিপ্ত থেকেছেন তার জন্য তার মৃত্যুর পরে বিশ্বের সকল মানুষ একযোগে সকল প্রকার ‘শ্রাদ্ধ’, অনুষ্ঠান, ‘প্রার্থনা’ ইত্যাদি করলেও তার কোনো লাভ হবে না।

তবে যদি কোনো ব্যক্তি বিশুদ্ধ ঈমানসহ ইসলামের ছায়াতলে থেকে সৎকর্ম করে মৃত্যুবরণ করেন, তাহলে জীবিত ব্যক্তিগণ তাঁর জন্য প্রার্থনা করলে প্রার্থনার কারণে দয়াময় আল্লাহ তাঁর সাধারণ অপরাধ ক্ষমা করতে পারেন বা তাকে সাওয়াব ও করুনা দান করতে পারেন। এছাড়া এই ধরনের মানুষের কল্যাণের উদ্দেশ্যে কোনো জীবিত মানুষ দান বা জনকল্যাণমূলক কর্ম করলে সেই কর্মের সাওয়াব করুনাময় আল্লাহ উক্ত মৃতব্যক্তিকে প্রদান করতে পারেন। এই ধরনের কর্মকে সাধারণত আরবিতে ‘‘ঈসালে সাওয়াব’’ ও ফারসিতে ‘‘সাওয়াব রেসানী’’ বলা হয় যার অর্থ: সাওয়াব পৌঁছানো।

তাহলে আমরা দেখছি যে, মানুষের মুক্তি নির্ভর করে মূলত নিজের কর্মের উপর। তবে বিশুদ্ধ ঈমানদার সৎ মানুষদের জন্য দু‘আও দান করা যায়। কুরআন কারীমে মৃত ব্যক্তির জন্য দু‘আ করার নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। হাদীস শরীফে মৃত ব্যক্তির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা, দু‘আ ও দান-সদকা করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তাঁদের উদ্দেশ্যে জীবিত ব্যক্তির এ সকল কর্মের সাওয়াব তাঁরা লাভ করবেন বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়া মৃতের দায়িত্বে হজ্জপালন বাকি থাকলে তা তাঁর পক্ষ থেকে পালন করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

 এগুলি সাধারণ নির্দেশনা ও ফযীলতমূলক হাদীস। এখন আমাদের দেখতে হবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবায়ে কেরাম এই ফযীলতের কর্মটি কী-ভাবে পালন করেছেন। অর্থাৎ এই কর্মটির ক্ষেত্রে ‘সুন্নাত’ কী তা জানতে হবে। 

এখানে উল্লেখ্য যে, দু‘আ বা দান-সদকার জন্য কোনো প্রকার সমাবেশ, অনুষ্ঠান বা দিন তারিখের কোনো প্রকারের ফযীলত বা গুরুত্ব আছে - সে কথা কোনো হাদীসে কখনো বলা হয় নি। এছাড়া কুরআন খতম, কালেমা খতম ইত্যাদি ইবাদত পালন করে মৃত ব্যক্তিদের জন্য সাওয়াব দান করলে তাঁরা এ সকল ইবাদতের সাওয়াব পাবেন বলে কোনো হাদীসে কোনো প্রকারে বলা হয় নি। 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবীদের যুগে কারো ইন্তেকালের পরে তার জন্য দু‘আ করার উদ্দেশ্যে পরবর্তী সময়ে কখনো কোনোভাবে তাঁরা জমায়েত হন নি। কারো মৃত্যু হলে নিকটাত্মীয়গণের জন্য তিন দিন শোক প্রকাশের বিধান রয়েছে ইসলামে। এই তিন দিনে সমাজের মানুষেরা মৃতের আত্মীয়গণকে সমবেদনা জানাতে ও শোক প্রকাশ করতে তাঁদের বাড়িতে আসতেন। এছাড়া মৃত ব্যক্তির জানাযার নামাযের ও দাফনের পরে আর কখনো তাঁকে কেন্দ্র করে ৩ দিনে, ৭ দিনে, ৪০ দিনে বা মৃত্যুদিনে বা অন্য কোনো সময়ে মাসিক, বাৎসরিক বা কোনোভাবে তাঁর কবরের কাছে, অথবা বাড়িতে বা অনুষ্ঠানকারীর বাড়িতে বা অন্য কোথাও কোনোভাবে তাঁরা কোনো অনুষ্ঠান করেননি বা কোনো জমায়েতও করেন নি। 

মৃত ওলী, প্রিয়জন বা বুজুর্গের জন্য দু‘আ ও ঈসালে সাওয়াবের ক্ষেত্রে তাঁদের সুন্নাত ছিল ব্যক্তিগতভাবে দু‘আ করা এবং সুযোগ সুবিধা ও আগ্রহ অনুযায়ী ব্যক্তিগতভাবে তাঁদের জন্য দান-সাদকা ও হজ্ব ওমরা বা কুরবানি করা। সুযোগমত কোন প্রকারের আনুষ্ঠানিকতা ছাড়া তাঁদের কবর যিয়ারত করে তাঁদেরকে সালাম দেওয়া ও তাঁদের জন্য দু‘আ করা।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর মৃত্যুর পরে প্রায় একশত বৎসরের মধ্যে খুলাফায়ে রাশেদীন ও সাহাবীগণ একটিবারও তাঁর কুলখানী, ইসালে সাওয়াব, ওরস ইত্যাদি উপলক্ষ্যে তাঁর ওফাত দিনে বা অন্য কোনো দিনে, কোনো রকম দিন নির্ধারণ করে বা না-করে, মদীনায় বা অন্য কোথাও কখনোই কোনো অনুষ্ঠান, সমাবেশ, মাহফিল, খানাপিনা কিছুই করেন নি। 

মৃত বুজুর্গ বা প্রিয়জনদের জন্য দু‘আ করার ও সাওয়াব প্রেরণের আগ্রহ ও প্রয়োজনীয়তা তাঁদের ছিল। এ বিষয়ের হাদীসগুলি তাঁরা জানতেন। এজন্য জমায়েত হওয়া, বিভিন্ন দিনে, নিয়মিত বা অনিয়মিত মৃতের কবরে, বাড়িতে বা অন্য কোথাও কোনো অনুষ্ঠান করা তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল। কিন্তু কখনই তাঁরা তা করেন নি। তাঁরা সকল প্রকারের জমায়েত, আনুষ্ঠানিকতা বর্জন করেছেন। কোনো প্রকারের দিন তারিখ মাস বার পালন-করা বর্জন করেছেন। সকল প্রকারের কুলখানী, ওরস, জমায়েত বা অনুষ্ঠান তাঁরা বর্জন করেছেন। তাঁরা ব্যক্তিগত ও অনানুষ্ঠানিক দু‘আ ও দানকেই এ সকল ক্ষেত্রে একমাত্র পদ্ধতি বলে মনে করেছেন।

প্রকৃতপক্ষে মৃত বুজুর্গ বা প্রিয়জনের জন্য সদা সর্বদা সুযোগ ও আবেগ অনুসারে দু‘আ করাই ছিল তাঁদের স্থায়ী ও নিয়মিত সুন্নাত। এছাড়া কোনো কিছুই তাঁরা নিয়মিত করেন নি। কারো পিতামাতা বা কোনো আপনজন মারা গেলে হয়ত মৃত্যুর পরেই তাঁদের জন্য কিছু দান করেছেন, জমি ওয়াকফ করেছেন বা অনুরূপ জনকল্যাণমূলক কোনো কাজ করেছেন। কেউ বা তাঁদের হজ্ব বাকি থাকলে হজ্ব আদায় করে দিয়েছেন। ঈসালে সাওয়াব বা মৃতের জন্য সাওয়াব প্রেরণের জন্য সর্বদা দু‘আ করাই ছিল তাঁদের নিয়মিত সুন্নাত। এ ক্ষেত্রে নিম্নের হাদীসসমূহ প্রনিধানযোগ্য। 

প্রথমত: ব্যক্তির মৃত্যুর পরও যে সব আমলের সাওয়াব সে অব্যাহতভাবে পেতে থাকে এবং  জীবিতরাও মৃতের জন্য এ সকল কাজের আঞ্জাম দিতে পারে এ সম্পর্কে হাদীসে এসেছে – 

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ «إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ» 

‘‘আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন যে, মানুষ যখন মারা যায় তখন তিনটি আমল ব্যতীত তার সকল আমলই বন্ধ হয়ে যায়। ১. সাদাকায়ে জারিয়া, ২. মানুষ উপকৃত হয় এমন ‘ইলম এবং ৩. নেক সন্তান, যে তার জন্য দু‘আ করে।’’
 

অপর এক হাদীসে এসেছে – 

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ «أَرْبَعَةٌ تَجْرِي عَلَيْهِمْ أُجُورُهُمْ بَعْدَ الْمَوْتِ مُرَابِطٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَنْ عَمِلَ عَمَلًا أُجْرِيَ لَهُ مِثْلُ مَا عَمِلَ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَجْرُهَا لَهُ مَا جَرَتْ وَرَجُلٌ تَرَكَ وَلَدًا صَالِحًا فَهُوَ يَدْعُو لَهُ»

‘‘আবু উমামাহ আল বাহিলী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন যে, চারটি বিষয়ের সাওয়াব প্রাপ্তি মানুষের মৃত্যর পরও অব্যাহত থাকে। ১. আল্লাহর রাস্তায় সীমান্ত প্রহরী, ২. ব্যক্তির এমন (মাসনূন) আমল যা অন্যেরাও অনুসরণ করে, ৩. এমন সাদাকাহ যা সে স্থায়ীভাবে জারী করে দিয়েছে, ৪. এমন নেক সন্তান রেখে যাওয়া যে তার জন্য দু‘আ করে।’’
 

দ্বিতীয়ত সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম তাঁদের মৃত পিতা-মাতার প্রতি সাওয়াব প্রেরণের জন্য কী ব্যবস্থা প্রহণ করতেন নিম্নের হাদীসসমূহ থেকে আমরা আরো স্পষ্ট নির্দেশনা পেতে পারি:

 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «إِنَّ أَبِي مَاتَ وَتَرَكَ مَالًا وَلَمْ يُوصِ فَهَلْ يُكَفِّرُ عَنْهُ أَنْ أَتَصَدَّقَ عَنْهُ قَالَ نَعَمْ»

 ‘‘আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট জানতে চাইলেন যে, আমার পিতা কিছু সম্পদ রেখে মারা গেছেন কিন্তু তিনি কোনো ওসীয়ত করে যান নি। আমি কি তাঁর জন্য কিছু সাদাকাহ করতে পারি; যাতে তাঁর গুনাহের কাফফারা হতে পারে ? তিনি বললেন, হ্যা পার।’’
 

অপর এক হাদীসে এসেছে :

 عَنْ سَعْدِ ابْنِ عُبَادَةَ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ أَفَأَتَصَدَّقُ عَنْهَا قَالَ «نَعَمْ قُلْتُ فَأَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ قَالَ سَقْيُ الْمَاءِ» 

‘‘সা‘দ ইবন ‘উবাদাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার আম্মা মারা গেছেন। আমি কি তাঁর জন্য কিছু সাদাকাহ করতে পারি? তিনি বললেন, হ্যাঁ পার। আমি বললাম, কোন সাদাকাহ উত্তম? তিনি বলরেন, পানি পান করানো (অর্থাৎ কূপ খনন করে দেয়া)।’’


অপর এক হাদীসে এসেছে :

» أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ رَضِي اللَّه عَنْه تُوُفِّيَتْ أُمُّهُ وَهُوَ غَائِبٌ عَنْهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمِّي تُوُفِّيَتْ وَأَنَا غَائِبٌ عَنْهَا أَيَنْفَعُهَا شَيْءٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَإِنِّي أُشْهِدُكَ أَنَّ حَائِطِيَ الْمِخْرَافَ صَدَقَةٌ عَلَيْهَا»

‘‘সা‘দ ইবন ‘উবাদাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু এর মা তার অনুপস্থিতিতে মারা যান। পরে তিনি বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আমার অনুপস্থিতিতে আম্মা মারা গেছেন। আমি যদি তাঁর জন্য কিছু সাদাকাহ করি তবে কি তা তাঁর উপকারে আসবে ? তিনি বললেন, হ্যা। তিনি বললেন, আপনি সাক্ষী, আমার মিখরাফ নামক বাগানটি তাঁর জন্য সাদাকাহ করলাম।’’
 

তৃতীয়ত মৃত্যুর পরও পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের কিছু দায়িত্বের কথা নিম্নের হাদীসগুলো থেকে জানতে পারি :

 عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّه عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ»

‘‘আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি রোজা আদায় না করে মারা গেল, তার পক্ষ থেকে তার ওলী (দায়িত্বশীল) সে রোজা আদায় করবে।’’
 

অপর এক হাদীসে এসেছে :

 عَنْ أَبِي أُسَيْدٍ مَالِكِ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَلَمَةَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَبَقِيَ مِنْ بِرِّ أَبَوَيَّ شَيْءٌ أَبَرُّهُمَا بِهِ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِمَا قَالَ «نَعَمِ الصَّلَاةُ عَلَيْهِمَا وَالِاسْتِغْفَارُ لَهُمَا وَإِيفَاءٌ بِعُهُودِهِمَا مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِمَا وَإِكْرَامُ صَدِيقِهِمَا وَصِلَةُ الرَّحِمِ الَّتِي لَا تُوصَلُ إِلَّا بِهِمَا»

‘‘আবু উসায়দ মালিক ইবন রবী‘আহ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে ছিলাম, এমতাবস্থায় বনী সালামার এক ব্যক্তি এসে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার পিতা-মাতার মৃত্যুর পর এমন কোন সদাচরণ কি বাকী আছে যা আমি তাঁদের সাথে করতে পারি ? তিনি বললেন, হ্যা, তাঁদের জন্য দু‘আ ও ক্ষমা প্রার্থনা করা, তাঁদের মৃত্যুর পর তাঁদের কৃত প্রতিশ্রুতিগুলো পূর্ণ করা, তাঁদের বন্ধু-বান্ধবদের সম্মান করা এবং সে আত্মীয়গুলো রক্ষা করা, যেগুলো শুধু তাঁদের বন্ধনের কারনেই রক্ষা করা হয়ে থাকে।’’
 

অপর এক হাদীসে এসেছে :

عَنِ الْحَجَّاجِ ْبنِ دِيْنَارٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى الله ُعَلَيْهِ وَسَلَّمَ «أَنَّ مِنَ الْبِرِّ بَعْدَ الْبِرِّ أَنْ تُصَلِّي عَلَيْهِمَا مَعَ صَلاَتِكَ وَأَنْ تَصُوْمَ عَنْهُمَا مَعَ صِيَامِكَ  وَأَنْ تُصَدِّقَ عَنْهُمَا مَعَ صَدَقَتِكَ 

‘‘হাজ্জাজ ইবন দীনার হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, (পিতা-মাতার প্রতি জীবিতাবস্থায়) সদাচরণের পর (মৃত্যু পরবর্তী) সদাচরণ হলো - তোমার নামাযের সাথে তাদের পক্ষ থেকেও নামায পড়া, রোজার সাথে তাদের পক্ষ থেকেও রোজা রাখা এবং তোমার সাদাকার সাথে তাদের জন্যও কিছু সাদাকাহ করা।’’
 

অপর এক হাদীসে এসেছে :

عَنْ عَطَاءَ قَالَ «يُقْضَى عَنِ الْمَيِّتِ َأْرَبعٌ َالْعِتَقُ وَالصَّدَقَةُ وَالْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ» . 

‘‘আতা (রহ.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, মৃতের পক্ষ হতে চারটি কাজ করণীয়: গোলাম আযাদ করা, সাদাকাহ করা, হজ্জ করা এবং ওমরা করা।’’
 

এছাড়াও সাদাকার পুরস্কার সম্পর্কে এক হাদীসে এসেছে : 

«ظِلُّ الْمُؤْمِنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَدَقَتُهُ» 

‘‘সাদাকাহ কিয়ামতের দিন মু‘মিনের ছায়া হবে।’’



উপরোক্ত হাদীসসমূহের সারসংক্ষেপ যা দাড়ায় তা হলো :

1. মৃত্যুর পরও মৃত ব্যক্তি পাঁচটি কাজের সাওয়াব পেতে থাকে। কাজগুলো হলো : সাদাকায়ে জারিয়া করে যাওয়া, উপকারী ইলম রেখে যাওয়া, এমন নেক সন্তান রেখে যাওয়া যে তার জন্য দু‘আ করবে, জীবিত থাকাকালে আল্লাহর রাস্তায় সীমান্ত পাহারা দেয়া এবং মৃত ব্যক্তির এমন (মাসনূন) আমল যা পরবর্তীতে অন্যরা অনুসরণ করে।

2. সাহাবায়ে কেরাম তাঁদের পিতা-মাতার মৃত্যুর পর তাঁদের জন্য সাদাকায়ে জারিয়ার ব্যবস্থা করতেন। যেমন- ফসলের বাগান ওয়াকফ করতেন, পানির কূপ খনন করে দিতেন ইত্যাদি।

3. তাঁদের রোজা বাকী থাকলে তাঁদের পক্ষ হতে তাঁরা তা আদায় করতেন।

4. তাঁরা তাঁদের জন্য দু‘আ ও ক্ষমা প্রার্থনা করতেন, তাঁদের কৃত প্রতিশ্রুতিগুলো পূর্ণ করতেন, তাঁদের বন্ধু-বান্ধবদের সম্মান করতেন এবং সে আত্মীয়গুলোও রক্ষা করতেন, যেগুলো তাঁদের বন্ধনের কারণে সৃষ্টি হয়েছে।

5. তাঁরা তাঁদের পক্ষ হতে গোলাম আযাদ করতেন, হজ্জ করা বাকী থাকলে হজ্জ এবং ওমরা করতেন। এ ছাড়াও তাঁরা তাঁদের জন্য নফল নামায এবং নফল রোজাও করতেন বলে জানা যায়।

এখন আমাদের সমাজে মৃতব্যক্তিদের জন্য দু‘আর উদ্দেশ্যে অথবা তাদের জন্য দান-সদকার সময়ে বিভিন্ন পদ্ধতিতে আমরা জমায়েত হই ও অনুষ্ঠান করি। এ সকল অনুষ্ঠান নিঃসন্দেহে খেলাফে-সুন্নাত বা সুন্নাত বিরোধী। অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছে যে, কেউ যদি পূর্ণ সুন্নাত অনুযায়ী অনানুষ্ঠানিকভাবে দান-সাদকা ও দু‘আ করেন তাহলে অনেক মুসলিম তাঁর কর্মকে খুবই অপছন্দ করবেন। এভাবে তাঁরা ‘রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর সুন্নাতকে’ অপছন্দ করছেন। 

আমাদের সমাজের মুসলিমগণ কিভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুন্নাত অপছন্দ ও অবহেলা করেন তার কিছু নমুনা এখানে আলোচনা করছি :

(১). দু‘আকে অবহেলা করা ও আনুষ্ঠানিকতাকে উত্তম মনে করা :

আমরা দেখলাম যে, মৃত বুজর্গ বা আপনজনের জন্য ব্যক্তিগতভাবে সর্বদা দু‘আ করাই ছিল তাঁদের একমাত্র নিয়মিত সুন্নাত। অপরদিকে আমরা অনেক সময় ‘‘দু‘আ’’ করাকে তত গুরুত্ব প্রদান করি না। চিন্তা করি দু‘আতে আর কি হবে, নিজে কিছু নেক কাজ করে সেই কাজের সাওয়াব তাঁদেরকে প্রদান করতে হবে। চিন্তাটি সঠিক নয়। মৃত মুসলিমের জন্য অন্য মুসলিমের দু‘আই সবচেয়ে বড় দান। দু‘আর বিনিময়ে আল্লাহ তাঁদেরকে অফুরন্ত সাওয়াব ও রহমত প্রদান করেন। মৃতদের জন্য কুরআনে অনেক দু‘আ উল্লেখিত হয়েছে।

এক্ষেত্রে দু‘আর জন্য তাঁরা কখনো কোনো প্রকার অনুষ্ঠান করেন নি। আমরা অনুষ্ঠানহীন ব্যক্তিগত দু‘আর কোনো গুরুত্ব আছে বলে মনে করি না। অন্তত ব্যক্তিগত দু‘আর চেয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু আলেম ও বুজুর্গকে ডেকে মৃতের জন্য দু‘আ করাকে উত্তম মনে করি। অথচ সাহাবীগণকে দেখুন। সাইয়্যেদুল মুরসালীন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁদের মধ্যে রয়েছেন। অথচ ২৩ বৎসরের নবুয়তী জিন্দেগিতে একদিন একজন সাহাবীও এসে বললেন না, হুজুর আমার পিতামাতা বা কোনো বুজুর্গের জন্য দু‘আর মাজলিস করেছি, আপনি যেয়ে একটু দু‘আ করে দেবেন। অথবা মসজিদে নববীতেই আজ নামাযের পরে সবাইকে নিয়ে আপনি একটু দু‘আ করে দেবেন। এরূপ একটি ঘটনাও দেখতে পাবেন না। অনুরূপভাবে পরবর্তী প্রায় ২ শত বৎসরে সাহাবী, তাবেয়ী ও তাবে-তাবেয়ীগণের যুগেও এই ধরনের কোনো ঘটনা দেখা যায় না।

(২) কুরআন খতম, কালেমা খতম ইত্যাদিকে গুরুত্ব প্রদান ও উত্তম ভাবা :

কুরআন খতম, কালেমা খতম ইত্যাদিকে আমরা দান ও দু‘আর চেয়ে বেশি গুরুত্ব প্রদান করি। অপরদিকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম  ও তাঁর সাহাবীগণ কখনো মৃতের জন্য কুরআন খতম, কালেমা খতম ইত্যাদি অনুষ্ঠান করেন নি। এগুলির সাওয়াব মৃতব্যক্তি পাবেন বলে কোনো হাদীসে বলা হয় নি। তবে, অনেক আলেম বলেছেন যে, যেহেতু দান, দু‘আ, হজ্ব ইত্যাদির সাওয়াব মৃতব্যক্তি পাবেন বলে হাদীসে বলা হয়েছে, সেহেতু আমরা আশা করতে পারি যে, কুরআন তিলাওয়াত, যিকর, তাসবীহ ইত্যাদি ইবাদতের সাওয়াবও তাঁরা পাবেন। 

এখানে উল্লেখ্য যে কুরআন কারীম পূর্ণ পাঠ করা বা খতম করা একটি মাসনূন ইবাদত হলেও ‘‘কালেমা খতম’’ কোনো মাসনূন ইবাদত নয়। ‘‘কালেমা খতম’’, ‘‘দু‘আ ইউনূস খতম’’, ‘‘খতমে খাজেগান’’ ইত্যাদি সবই বানোয়াট ‘‘খতম’’। কালেমা বা ‘‘লাইলাহা ইল্লল্লাহ’’ একটি মাসনূন যিকর এবং শ্রেষ্ঠ যিকর। এই যিকর যতবার করা হবে তত বেশি সাওয়াব পাওয়া যাবে।
 এক লক্ষ বা সোয়া লক্ষ বার পাঠ করলে বিশেষ কোনো সাওয়াব আছে বলে মনে করা খেলাফে-সুন্নাত।

অন্য অনেক আলেম বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম  দান, দু‘আ ইত্যাদির কথা বললেন, অথচ কুরআন খতম বা যিকর-তাসবীহ ইত্যাদির সাওয়াব মৃত ব্যক্তির কাছে পৌঁছাবে বলে জানান নি বা উম্মতকে এগুলি পালন করে মৃতদের জন্য সাওয়াব রেসানী করতে শেখান নি। এখন আন্দাজে এরূপ আশা করলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর শিক্ষাকে অপূর্ণ বলে দাবি করা হবে। 

সর্বাবস্থায়, আমরা বুঝতে পারছি যে, আমরা যদি মৃত বুজুর্গ বা আপনজনের জন্য দান করি বা দু‘আ করি তাহলে তাঁরা তার সাওয়াব পাবেন বলে নিশ্চিত; কারণ স্বয়ং রাসূলুল্লাহ  সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে তা বলেছেন। আর কুরআন খতম, কালেমা খতম ইত্যাদির সাওয়াব পাবেন বলে বড়জোর আশা করা যায়।

যে সকল আলেম কুরআন খতম বা তাসবীহ-তাহলীলের সাওয়াব মৃত ব্যক্তি পেতে পারেন বলে আশা করেছেন তাঁরা বলেছেন যে, যদি কেউ শরীয়ত-সম্মতভাবে ইখলাসের সাথে এগুলি পাঠ করে তাহলেই সাওয়াবের আশা করা যায়। আর সে যদি নিজেই এমনভাবে পাঠ করে যাতে তারই কোনো সাওয়াব হবে না, তাহলে সে আর কী পাঠাবে! এজন্য কোনো মুসলিম যদি তাঁর মৃত পিতামাতা, স্বজন বা উস্তাদ-বুজুর্গের জন্য মনের ইখলাস ও আবেগ নিয়ে কুরআন পাঠ করে তিলাওয়াতের সাওয়াব তাঁদেরকে প্রদানের নিয়্যাত করে, তাহলে হয়ত তাঁরা পেতেও পারেন। কিন্তু কেউ যদি টাকার বিনিময়ে, খাদ্যের আশায় বা লোক দেখানোভাবে এসকল ইবাদত করে, তাহলে তার তো কোনো সাওয়াবই হবে না, উপরন্তু সে গোনাহগার হবে। এক্ষেত্রে সাওয়াব পাঠানোর চিন্তা বাতুলতা।

এখন আমাদের সমাজের মুসলিমগণের অবস্থা চিন্তা করুন। সকলেই দান ও দু‘আর চেয়ে এ সকল খতমকে গুরুত্ব বেশি দিচ্ছেন। প্রয়োজনে অনেক টাকাপয়সা খরচ করে এ সকল খতমের আয়োজন করছেন। কিন্তু তিনি খতম ছাড়া নিঃশর্তভাবে এই টাকাগুলি হাফেজ বা খতম পাঠকারীদেরকে দিতে রাজি নন। তিনি সকল দিক থেকেই ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন।

কেউ যদি মৃতের ‘‘ঈসালে সাওয়াব’’ বা সাওয়াব প্রেরণের উদ্দেশ্যে কোনো হাফেজ, আলেম, এতিম, বিধবা, দরিদ্র বা অন্য কাউকে হাদিয়া, সাহায্য বা দান হিসাবে কিছু টাকা দেন, তাহলে হয়ত তা দান হিসাবে আল্লাহর কাছে গৃহীত হতে পারে ও মৃত ব্যক্তি সাওয়াব পেতে পারেন। কিন্তু তিনি এদেরকে দিয়ে ‘‘খতমের কাজ’’ আদায় করে এদেরকে পারিশ্রমিক দান করেন। এভভ

ভাবে তিনি প্রথমত, একটি খেলাফে-সুন্নাত কাজ করছেন। দ্বিতীয়ত, দু‘আ ও দানের সুন্নাত পরিত্যাগ করে বা অপছন্দ করে গোনাহগার হচ্ছেন। তৃতীয়ত, টাকা বা খাদ্যের আশায় যারা খতম পড়ছেন তাঁরা যেহেতু কোনো সাওয়াবই পাচ্ছেন না, সেহেতু মৃতের জন্য কিছু লাভের ক্ষীণতম আশাও নেই। চতুর্থত, এভাবে যাদেরকে দিয়ে খতম পড়ালেন তাঁরাও গোনাহগার হলেন। এভাবে সুন্নাত ছেড়ে সকল দিক থেকেই তিনি ক্ষতিগ্রস্থ হলেন। অথচ তিনি যদি এতকিছু না করে নিজে দু‘আ করতেন এবং খরচের টাকাগুলি দান করতেন আর সেটার অসিলায় মৃত ব্যক্তির জন্য দো‘আ করতেন, তাহলে সুন্নাত অনুসারে কর্মের জন্য নিজেও সাওয়াব পেতেন, আর দু‘আ ও দানের সাওয়াব মৃতব্যক্তি পেতেন।

আমাকে অনেকে প্রশ্ন করেছেন, আমরা কুরআন পাঠ করতে পারি না বলে কি পিতামাতাকে কিছু দিতে পারব না? আমি বলেছি, দান করুন তাহলেই তো হলো। কিন্তু তাঁদের তৃপ্তি হয় না। মনে হয় তারা চিন্তা করেন, হাফেজদেরকে দিয়ে কিছু কুরআন না পড়িয়ে শুধু শুধু এতগুলি টাকা তাদেরকে দিয়ে কী হবে?

(৩). দানের ক্ষেত্রে সুন্নাত পদ্ধতির চেয়ে আনুষ্ঠানিকতাকে গুরুত্ব প্রদান :

দানের ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম  ও সাহাবীগণের সুন্নাত হলো অনানুষ্ঠানিক দান। জমি ওয়াকফ, কূপ খনন ইত্যাদি। কিন্তু আমরা কখনোই এই প্রকার দানে তৃপ্ত হতে পারি না। আপনি যতই বুঝান-না কেন, যত সুন্নাতের কথাই বলুন-না কেন, মনের চিন্তা একটিই - কিছু একটু না-করলে কিভাবে হয়! শ্রা্দ্ধ জাতীয় একটা অনুষ্ঠান করাই দরকার। সমাজের মানুষেরও একই কথা : বাপটা মরে গেল, কিছুই করল না! কিছু অর্থ ‘‘শ্রাদ্ধ’’।

অনেক মানুষকে বুঝিয়েছি, আপনারা খানাপিনা করানোর টাকা দিয়ে পিতামাতার বা বুজুর্গের জন্য একটি মসজিদ, মাদ্রাসা, দাতব্য হাসপাতাল, চিকিৎসা কেন্দ্র বা এতিমখানা তৈরি করুন বা শরীক হোন। খাবার পানি বা সেচের জন্য গভীর বা অগভীর নলকূপ স্থাপন করে জনগণ বা চাষীদের জন্য ওয়াকফ করুন। না হলে টাকাগুলি কোনো দরিদ্র, বিধবা, এতিম, কন্যাদায়গ্রস্থ, অসুস্থ বা অনুরূপ কাউকে দান করুন। এভাবে আপনি সুন্নাতের মধ্যে থাকবেন, আপনি ও আপনার মৃত আপনজন বা ওলী-বুজুর্গ অফুরন্ত সাওয়াব ও রহমত লাভ করবেন।

কেউ বুঝতে চান না। কেউ এসকল খাতে কিছু ব্যয় করলেও ‘‘কিছু একটা’’ না করে পারেন না। অথচ এই ‘‘কিছু’’ বা খানাপিনা শুধু সুন্নাত বিরোধীই নয়, এতে নিয়্যাত, পরিবেশনা, সামাজিকতা ইত্যাদি করাণে সাওয়াবের চেয়ে গোনাহই বেশি হয়। সামাজিক আচার কিভাবে আমাদের মনমগজকে কব্জা করেছে এবং এক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবীগণের সুন্নাতকে মেরে ফেলেছে তা চিন্তা করুন।

(৪). এ সকল কাজের জন্য কোনো দিন বা মৃত্যু দিনকে নির্ধারণ করা :

মৃত স্বজন বা বুজুর্গের জন্য দু‘আ ও সাওয়াব প্রেরণ অর্থাৎ ঈসালে সাওয়াব বা সাওয়াব রেসানীর জন্য হিন্দু, খ্রিষ্টান ও অন্যান্য অমুসলিম সম্প্রদায়ের অনুকরণে আরেকটি বিষয় আমাদের মধ্যে প্রবেশ করেছে, তা হলো এসকল কাজের জন্য দিন নির্ধারণ। মৃত্যুর পরে প্রথমত ৩য়, ৭ম, ৪০তম বা এই জাতীয় দিনে অনুষ্ঠান করা। পরে মৃত্যু দিনে অনুষ্ঠান করা। 

আগেই বলেছি, নেককার বা বদকার, স্বজন বা বুজুর্গ কারো জানাযা ও দাফনের পরে দু‘আ বা খানাপিনার জন্য কোনো প্রকার অনুষ্ঠান করাই সুন্নাত বিরোধী কাজ। আর এ সকল অনুষ্ঠানের জন্য এভাবে দিন নির্ধারণ অতিরিক্ত একধাপ সুন্নাত বিরোধিতা। কুলখানী, দু‘আর মাহফিল, খতম, ঈসালে সাওয়াব, সাওয়াব রেসানী, ওরস ইত্যাদি যে নামেই তা করা হোক সবই সুন্নাত বিরোধী কর্ম। এগুলি করার অর্থ হলো এ সকল বিষয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবীগণের সুন্নাতকে অপছন্দ করা।

(৫). সাইয়েদ আহমদ ব্রেলভী রহ. এর নসীহত :

সমাজের অপ্রতিরোধ্য চাপের কাছে নতি স্বীকার করে উপরের সকল খেলাফে-সুন্নাত কর্মকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে, বিভিন্ন ওজরখাহি করে, পূর্বে আলোচিত বিভিন্ন প্রকারে অপ্রাসঙ্গিক আয়াত ও হাদীসকে ‘‘অকাট্য দলিল’’ হিসাবে পেশ করে ‘‘জায়েয’’ বলেছেন কেউ কেউ। তবে কেউ বলেন নি যে, এগুলি সুন্নাত বা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবীগণ কখনো এগুলি করেছেন।

অপরদিকে অনেক আলেম সমাজের কাছে নতি স্বীকার করতে চান নি। তাঁরা চেষ্টা করেছেন যেন আমাদের সমাজ অন্য সকল বিষয়ের মতো এ বিষয়েও অবিকল সুন্নাত অনুযায়ী চলেন। যাতে সুন্নাত জীবিত হয় এবং মুসলিমগণ নিশ্চিতরূপে সাওয়াব ও বরকত লাভ করেন।

এ সকল আলেম ও বুজুর্গগণের একজন সাইয়েদ আহমদ ব্রেলভী (রহ.)। তিনি এ বিষয়ে আলোচনা কালে বলেন: এখন কেউ যদি প্রচলিত রুসূম অনুযায়ী এ সকল ফাতেহা, ইসালে সাওয়াব, কুলখানী, ওরস ইত্যাদি পালন না-করেন তাহলে সুন্নাত বিষয়ে অজ্ঞ মানুষেরা বলবে যে, তিনি আল্লাহর ওলী ও বুজুর্গগণের ভক্তি করেন না, তাঁদের হক্ক আদায় করেন না বা তাঁদের প্রতি আদব রক্ষা করেন না। তার এই চিন্তার মাধ্যমে তিনি বলতে চান যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর আহলে বাইত, সাহাবীগণ, তাবেয়ী, তাবে-তাবেয়ী ও অন্যান্য নেককার বুজুর্গগণ, যাঁরা এ সকল রেওয়াজ সমাজে প্রচলিত হওয়ার আগে চলে গিয়েছেন তাঁরা সবাই তাঁদের পূর্ববর্তী বুজুর্গ ও আউলিয়াগণের প্রতি বেয়াদবী করেছেন। উপরন্তু আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর পূর্বপুরুষ ও আল্লাহর খলীল ইবরাহীম এর প্রতিও একই রকম বেআদবী করেছেন বলে দাবি করা হবে। নাঊযু বিল্লাহ!! নাঊযু বিল্লাহ!!! 

এ বিষয়ে তিনি কিছু মূল্যবান নসীহত করেছেন :

প্রথমত, সকল মৃত বুজুর্গ ও আপনজনের ক্ষেত্রেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম  ও সাহাবীগণের সুন্নাত হুবহু পালন করা ও প্রতিষ্ঠা করাই সর্বোত্তম। এজন্য কাফন, দাফন, জানাযা ও মাসনূন তিন দিনের শোক প্রকাশের বাইরে কোনো প্রকারের রুসূম না-মানা প্রয়োজন। বিবাহের ওলীমা ছাড়া সকল প্রকার খানাপিনার আয়োজন ও রুসূম রেওয়াজ পরিত্যাগ করতে হবে। এক্ষেত্রে শুধুমাত্র রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -কেই পেশওয়া, মুরববী ও আদর্শ মানতে হবে। তাঁর আদর্শকে সামনে রেখে পারসিক, রোমীয়, মধ্য এশিয়, ভারতীয় ইত্যাদি সকল রুসূম রেওয়াজ পরিত্যাগ করতে হবে। কারণ এগুলি সবই তাঁর ও তাঁর সাহাবীগণের প্রচলিত রীতি ও তাঁদের তরীকার অতিরিক্ত কর্ম। এগুলি বর্জন করতে হবে এবং এগুলির প্রতি নিজের ঘৃণা ও না-রাজি প্রকাশ করতে হবে।

দ্বিতীয়ত, এ সকল রুসূমাতের মধ্যে নিয়্যাতগত ও কর্মগত অনেক গোনাহের কাজ রয়েছে, যার ফলে কেয়ামতের দিন এ সকল রুসূমাত পালনকারীকে কঠিন বিপদে পড়তে হবে। কেউ যদি একান্তই খালেস নিয়্যাতে, খালেসভাবে কোনোরকম দিনতারিখ স্থান বা পদ্ধতি নির্ধারণ না-করে কিছু খাওয়া দাওয়া করান তাহলে হয়ত তিনি সাওয়াব পাবেন। তবে তাকে মনে রাখতে হবে যে, মৃতকে সাওয়াব পাঠনো খানাপিনা করানোর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। দু‘আ ও দানই মৃতের সাওয়াব পাঠানোর সুন্নাত-সম্মত পদ্ধতি। খানাপিনা করানো দানের একটি প্রকরণ মাত্র। সাহাবীগণ এক্ষেত্রে এই প্রকরণ ব্যবহার করেন নি, বরং কূপ খনন, জমি বা বাগান ওয়াকফ করা ইত্যাদি কাজের মাধ্যমে দানের সাওয়াব প্রেরণ করেছেন। আমাদেরও এ সকল পদ্ধতিতে দান করা উচিত।

তৃতীয়ত, যদি আমরা এ সকল খেলাফে-সুন্নাত ও বিদ‘আত রুসূম রেওয়াজ পরিত্যাগ করতে না-পারি, তাহলে অন্তত সুন্নাতকে পূর্ণাঙ্গ মনে করতে হবে। কেউ যদি অবিকল সুন্নাত পদ্ধতিতে হুবহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবীগণের মতো দু‘আ ও দানে রত থাকেন এবং সকল প্রকার কুলখানী, ইসালে সাওয়াব, ওরশ ইত্যাদি অনুষ্ঠান পরিত্যাগ করেন, তাহলে তাঁকে উত্তম ও পরিপূর্ণ সুন্নাতের অনুসারী বলে মহববত করতে হবে। এভাবে সকল বিষয়ে সুন্নাতকে পরিপূর্ণ ও আমাদের রুসূমকে খেলাফে সুন্নাত ও বিশেষ প্রয়োজনে বা বাধ্য হয়ে করছি বলে মনে করতে হবে।
 

আল্লাহ তা‘আলা আমাদেরকে সকল বিষয়ে সুন্নাত তরীকা অবলম্বনের তাওফীক দান করুন। আমীন !!

সম্পাদকের কথা: 

মৃত ব্যক্তির জন্য করণীয় কাজসমূহের দ্বারা তার কাছে কী সাওয়াব পৌঁছে না কি সেটার অসীলা দ্বারা দো‘আ করা হলে সেটা কাজে লাগে এ ব্যাপারে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা‘আতের ইমামগণের মধ্যে দু’টি মত পাওয়া যায়। 

এক. শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যা, ইবনুল কাইয়েম রহ. সহ একদল আলেম মনে করেন যে তাদের কাছে সাওয়াব পৌছে। এ ব্যাপারে তারা তাদের গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। 

দুই. পক্ষান্তরে অধিকাংশ আলেম মনে করেন, সওয়াব কেউ কাউকে দিতে পারে না, বরং উচিত হবে সৎকাজ করে সেটার অসীলা দিয়ে দো‘আ করা। শাইখুল আলবানী রহ. সহ অনেক বিদগ্ধ আলেম এমতটিকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। 

এ দ্বিতীয় মতটিকে আমি প্রাধান্য দিয়ে থাকি। কিন্তু আমাদের লেখককে মনে হচ্ছে প্রথম মতের প্রবক্তা। এ ব্যাপারে আমি তার মতামতের উপর হস্তক্ষেপ না করে বিষয়টি বর্ণনা করে দেওয়া যুক্তিযু্ক্ত মনে করেছি। 

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা‘আতের মতভেদটি দ্বান্দ্বিক নয় বরং প্রকারান্তিক। কারণ, সবাই মনে করেন যে শরী‘আতে অনুমোদিত নয় এমন কোনো কাজ করলে সেটা বিদ‘আত হবে। যেমন উরস, চল্লিশা (চেহলাম), পঞ্চ দিনের অনুষ্ঠান, কিংবা খতমে তাহলীল, খতমে খাজেগান, নির্দিষ্ট দিনে দো‘আ অনুষ্ঠান, কুলখানি ইত্যাদি সকল বিষয় বিদ‘আত ও পথভ্রষ্টতা। এ ব্যাপারে কারও কোনো দ্বিমত নেই। 

আল্লাহ আমাদেরকে সুন্নাতের উপর পরিপূর্ণভাবে আমল করার তৌফিক দিন। আমীন। 

[সম্পাদক]

� মুসলিম, কিতাবুল ওয়াসিয়্যাহ, হাদীস নং ৩০৮৪।


�  আহমদ, বাকী মুসনাদিল আনসার, হাদীস নং ২১২১৭। ৫/২৬০। সহীহ লিগাইরিহী। 


� মুসলিম, কিতাবুল ওসীয়্যাহ, হাদীস নং ৩০৮১।


�  নাসাঈ, কিতাবুর ওয়াসায়া, হাদীস নং ৩৬০৪।


�  বুখারী, কিতাবুর ওয়াসায়া, হাদীস নং ২৫৫১।


�  মুসলিম, কিতাবুস-সাওম, হাদীস নং ১৮১৬।


�  ইবন মাজাহ, কিতাবুল আদব, হাদীস নং ৩৬৫৪।


�  মুসান্নিফু ইবনি আবী শায়বা, ৩খ, ৫৯পৃ, হাদীস নং ১২০৮৪।


�  মুসান্নিফু ইবনি আবী শায়বা, ৩খ, ৫৯পৃ, হাদীস নং ১২০৮৫।


�  আহমদ, বাকী মুসনাদিল আনসার, হাদীস নং ২২৩৯২। 


� কালেমার যিকিরের ফযীলত সম্পর্কে বিস্তারিত দেখুন: রাহে বেলায়াত, পৃ: ৫০-৫৯।


�  সেরাতে মুস্তাকীম (উর্দ্দু তরজমা), পৃ: ৫০-৭৫।


* খুতবাহ খানা ড. আ.ন,ম. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীরের অমর গ্রন্থ ‘এহ্ইয়াউস-সুনান’ অবলম্বনে লিখিত।





3



