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অনু বাদেকর কথা
যাবতীয় �শংসা আ�াহ্র জনয। দরূদ এবং সালাম বিষর্ ত েহাক আমােদর ি�
নবী মুহা�াদ সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর উপর। জ� েথেক মৃ তুয্
অবিধ জীবেনর �িতিট েক্ষে� একজন মুসিলমেক পিব � �ুরআন ও ছহী
হাদীেছর পথিনেদর্শ েমেন চলেত হে। মানু েষর এই ন�র পৃ িথবীেত আগমন
করার সময় েযমন তার অিভভাবেকর কিতপয় দািয়� ও কতর্বয্ থা, েতমিন
তার মৃ তুয্র সময়ও জীিবতেদর িকছু করণীয় রেয়েছ। আর এ সবিকছু ই
আমােদর পিব� �ীেন ইসলােম সিব�াের বিণর্ত হেয়ে। কলয্ােণর এমন েকান
িদক েনই, যা রাসূ ল সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম আমােদরেক বাৎেল িদেয়
যান িন। অনু রূপভােব এমন েকান অকলয্াণ ে, যা েথেক িতিন আমােদরেক
সতকর্ কের যানি। অতএব, েকান মুসিলম মৃ তুয্মুেখ পিতত হেল তােক ‘লা
ইলা-হা ই�া�া-হ’ �রণ করােত হেব। অতঃপর েস মৃ তুয্বরণ করেল সু�াতী
তরী�ায় তার কাফন-দাফেনর কাজ স�� করেত হেব। িক� দু ঃখজনক
হেলও সতয্ ে, একজন মানু ষ মৃ তুয্মুেখ পিতত হওয়া েথেক শুরু কের মৃতু
পের তােক দাফেনর পর পযর্� সংখয্ কুসং�ার এবং অৈনসলািমক কমর্কা
আমােদর েদেশ �চিলত আেছ। এমন সময় মানু েষর িক িক করণীয় এবং িক
িক বজর্নী, েস স�েকর্ একিট �� ধারণা এই েছা� পুি�কায় �ে�া�র
আকাের েদওয়া হেয়েছ।
মানু ষ ভুেলর ঊে�র নয়। েসজনয হাযার েচ�া সে�ও ভুল হওয়া
�াভািবক। আশা কির, িবজ্ঞ পাঠকগণ ভুল� সংেশাধেনর জনয �েয়াজনীয়
যাবতীয় পরামশর, িনেদর্শন ও সহেযািগতা িদেয় অনু বাদকেক কৃতজ্ঞতাপা
আব� করেবন।
পিরেশেষ, অনু বাদেকর কােজ �তয্ ও পেরাক্ষভা যারা সািবর্
সহেযািগতা কেরেছন, তাঁেদর �িত আমরা আ�িরক কৃতজ্ঞ �কাশ করিছ।
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আ�াহপাক তাঁেদরেক জাযােয় খােয়র দান করু। পাঠকগণ বইিট পেড়
উপকৃত হেল আমােদর �ম �াথর্ক হেব ইনশাআ�া। মহান আ�াহ আমােদর
এই ক্ষ �য়াসটুকু �বূ ল করুন এবং ইহােক আমােদর পরকালীন পােথয়
িহসােব ম�ু র করু। আমীন!
িবনীত
আ�ু ল আলীম িবন কাওসার
abdulalim.kawsar@yahoo.com
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িবসিম�ািহর রহমািনর রহীম
জানাযার িবিধিবধান
�� ১: মরণাপ� বয্ি� কােছ উপি�ত বয্ির করণীয় িক? আর
মরণাপ� বয্ি� িনকট সূ রা ইয়ািসন পড়া িক সু �াতস�ত?
উ�রঃ িবসিম�ািহর রহমািনর রহীম। সম� �শংসা মহান র�ু ল
আলামীেনর জনয, দরদ এবং সালাম বিষর্ েহাক আমােদর নবীর �িত, তাঁর
পিরবারবেগর্ �িত এবং সকল ছাহাবীর �িত। েরাগী েদখেত যাওয়া
মুসিলমেদর পার�িরক অিধকার। আর েয েরাগী েদখেত যােব, তার জনয্
উিচৎ হেব েরাগীেক তওবা, যরূর অিছয়ত এবং সবর্দ আ�াহর িযকর করার
কথা �রণ কিরেয় েদওয়া। েকননা েরাগী এ সময় এ জাতীয় িবষেয়র খুব েবশী
মুখােপক্ থােক। অনু রূপভাে েরাগী যিদ মৃ তুয্মুে পিতত হয় এবং তার কােছ
উপি�ত বয্ি যিদ িনি�ত হয় েয, তার মৃ তুয এেস েগেছ, তাহেল তার উিচৎ
তােক ‘লা ইলা-হা ই�া�া-হ’ পড়ার কথা �রণ কিরেয় েদওয়া, েযমনিট রাসূ ল
সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম আেদশ কেরেছন।
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েস শুনে পায় এমন শে� তার িনকট আ�াহর িযকর করেব। ফেল
েস �রণ করেব এবং আ�াহর িযকর করেব। িব�ানগণ বেলন, মুমূষুর বয্ি�ে
লা ইলা-হা ই�া�া-হ পড়ার জনয আেদশ করা উিচৎ নয়। েকননা তার মনটা
েছাট হেয় যাওয়া এবং তার এই কিঠন অব�ার কারেণ েস ‘লা ইলা-হা ই�া�াহ’ বলেত অ�ীকার কের বসেত পাের। আর অ�ীকার কের বসেলই তার েশষ
ভাল হেব না। েসজনয তার শযয্াপাে লা ইলা-হা ই�া�া-হ পেড় তােক এই
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. ইমাম মু সিলম আবু সাঈদ খুদরী রািদয়া�াহু‘আনহ েথেক বণর্ন কেরন, িতিন বেলন, রাসূ ল
সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন, ‘েতামরা েতামােদর মু মূষুর েরাগীেদরেক ‘লা ইলা-হা
ই�া�া-হ’ �রণ করাও’ (‘জানাযা’ অধয্য়, হা/৯১৬)।
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কািলমা �রণ করােব। [অথর্া তােক বলেবনা েয, েহ অমুক! লা ইলা-হা
ই�া�া-হ পড়]।
এমনিক িব�ানগণ বেলেছন, যিদ তােক �রণ কিরেয় েদওয়ার পর েস
�রণ কের এবং ‘লা ইলা-হা ই�া�া-হ’ পেড়, তাহেল তখন চুপ হেয় যােব এবং
তার সােথ আর েকােনা কথা বলেব না- যােত দু িনয়ােত তার সবরেশষ কথািট
হয় ‘লা ইলা-হা ই�া�া-হ’। িক� মুমূষুর বয্ি যিদ তারপর আবার অনয্ েকান
কথা বেল েফেল, তাহেল আবার তােক ‘লা ইলা-হা ই�া�া-হ’ �রণ করােবযােত তার েশষ কােলমািট হয় ‘লা ইলা-হা ই�া�া-হ’।
আর মরণাপ� বয্ি� িনকট সূ রা ইয়াসীন েতলাওয়াতেক অেনক িব�ান
সু �াত বেলেছন। েকননা রাসূ ল সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন, ‘েতামরা
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মরণাপ� বয্ি� িনকট সূ রা ইয়াসীন পড়’। তেব েকউ েকউ হাদীছিট যঈফ
१

বেলেছন। সু তরাং যার দৃ ি�েত হাদীছিট ছহীহ, তার িনকট সু রা ইয়াসীন পড়া
সু �াত। পক্�ের যার দৃ ি�েত হাদীছিট যঈফ, তার িনকট সূ রািট পড়া সু �াত
নয়।
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. আবু দাঊদ, ‘জানাযা’ অধয্য়, হা/৩১২১; ইবনু মাজাহ, ‘জানাযা’ অধয্য়, হা/১৪৪৮; আহমাদ,
৫/২৬, ২৭।
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. হাদীছিটেক ইমাম আলবানী ‘যঈফ’ বেলেছন (আলবানী, সু নােন আবূ দাঊদ, ‘জানাযা’ অধয্া,

হা/৩১২১)। িতিন ‘ইরওয়াউল গালীল’-এ বেলেছন, হাদীছিটেত িতনিট �িট রেয়েছ: ১.
(হাদীছিটর একজন বণর্নাকর) আবূ উছমান ‘মাজহূ ল’ বা অপিরিচত, ২. তার িপতাও ‘মাজহূ ল

এবং ৩. হাদীছিটেত ‘ইযি�রাব’ রেয়েছ (৩/১৫১, হা/৬৮৮)। েসজনয্ শায়খ ইবেন বায
(রেহমাহু�া)েক এ �সে� িজেজ্ঞস করা হেল িতিন বে, হাদীছিটেত েযেহতু একজন
‘মাজহূ ল’ বা অপিরিচত বণর্নাকরী রেয়েছ, েসেহতু মু মূষুর্ বয্ি�র িনকট সূরা ইয়াসী
েতলাওয়াত করা উ�ম নয়। অবশয্ তার িনকট পিব� �ুরআন পড়া ভাল। িক� সূরা ইয়াসীনেক
িনিদর্� কের েনওয়ার েকান যুি� েনই(মাজমূ উ ফাতাওয়া ইবেন বায, ১৩/৯৫)।–অনু বাদক।
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�� ২: জানাযা পড়ার জনয সমেবত করার উে�েশয কােরা মৃ তুয সংবাদ
তার আ�ীয়-�জন এবং ব�ু-বা�বেক িদেল িক তা িনিষ� মৃ তুয সংবাদ
েঘাষণার আওতায় পড়েব নািক তা ৈবধ?
উ�রঃ এিট ৈবধ মৃ তুয সংবাদ েঘাষণার অ�ভুর�। কারণ রাসূ ল
সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম নাজাশীর মৃ তুয্ িদেন তাঁর মৃ তুয্ খবর
িদেয়িছেলন।
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তাছাড়া েয মিহলা মসিজদ ঝাড়ু িদত, ছাহাবােয় েকরাম

৩

রািদয়া�াহু ‘আনহম রাসূ ল সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�ামেক তাঁর মৃ তুয্
সংবাদ না িদেয় দাফন কের েফলেল িতিন বেলন, ‘েতামরা যিদ আমােক
খবরিট িদেত’।
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সু তরাং জানাযায় েবশী মানু ষ শরীক হওয়ার উে�েশয কােরা মৃ তুয
সংবাদ িদেল েকান সমসয্ েনই। েকননা এ মেমর হাদীছ বিণরত হেয়েছ। তেব
মৃ ত বয্িেক দাফেনর পের মৃ তুয্সংবা েঘাষণা শরী‘আত স�ত নয়; বরং তা
িনিষ� মৃ তুয্সংবা েঘাষণার অ�ভুর্।
�� ৩: মৃ তেক েগাসল েদওয়ার প�িত িক? এতি�ষেয় এবং মৃ তেক
েগাসল েদওয়ার বয্াপাে �ীিন ছা�বৃ ে�র জনয আপনার নছীহত িক?
উ�রঃ মৃ তেক েগাসল েদওয়ার প�িতঃ মৃ ত বয্িেক এমন এক েঘরা
জায়গায় িনেত হেব, েযখােন েকউ তােক েদখেত পােব না। যারা তােক েগাসল
করােনার কােজ সরাসির অংশ�হণ করেব এবং যারা তােদরেক সহেযািগতা
করেব, তারা ছাড়া আর েকউ তার কােছ যােব না। অতঃপর েয েগাসল
করাে� েস সহ অনয েকউ যােত তার ল�া�ান েদখেত না পায়, েসজনয তার
ল�া�ােন একিট েনকড়া িদেয় েদেহর কাপড়-েচাপড় খুেল েফলেত হেব।
তারপর তােক পির�ার-পিরছ� করেত হেব। অতঃপর ছালােতর অযূ র নয্য়
4

. বু খারী, ‘জানাযা’ অধয্য়, হা/১৩২৭; মু সিলম, ‘জানাযা’ অধয্া, হা/৯৫১।

5

. বু খারী, ‘ছালাত’ অধয্া, হা/৪৫৮; মু সিলম, ‘জানাযা’ অধয্া, হা/৯৫৬।
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তােক অযূ করােব। তেব িব�ানগণ বেলন, তার নাক-মুেখ পািন �েবশ করােব
না। বরং একটা েনকড়া িভিজেয় তা িদেয় মৃ েতর দাঁত সমূ হ এবং নােকর
েভতের ঘেষ পির�ার কের িদেব। এরপর মৃ েতর মাথা ধু েয় িদেব। অতঃপর
তার সম� শরীর ধু েয় িদেব। তেব শরীর েধায়ার সময় মৃ ত বয্ি� ডান অ�
েথেক শু করেব। পািনেত বরই পাতা েদওয়া উিচৎ। েকননা তা পির�ারপির��তায় সাহাযয কের। বরই পাতার েফনা িদেয় মৃ েতর মাথা, দািড় ধু েয়
িদেব। অনু রূপভাে েশষ বার েধায়ার সময় পািনেত একটু কপূ র্ িমশােনা
উিচৎ। েকননা রাসূ ল

সা�া�াহু ‘আলাইিহ

ওয়াসা�াম

তাঁর

েমেয়েক

েগাসলদানকারী মিহলাগণেক বেলিছেলন, ‘েশষবার েধায়ার সময় পািনেত একটু
6
কপূ র্ িমশােব’। অতঃপর মৃ েতর গােয়র পািন মুেছ তােক কাফেনর কাপড়
৫

পরােব।
মৃ তেক েগাসল েদওয়া ফরেয েকফায়াহ। েকউ তা স�� করেল
অনযেদর উপর েথেক ফরিযয়াত উেঠ যােব। আমার মেত, যারা মৃ ত বয্ি�েক
শর‘ঈ প�িতেত েগাসল িদেত জােন, তারাই মৃ তেদর েগাসেলর দািয়� িনেব।
�ীিন িশক্ষ িশক্ষাথর্ী সরাসির েগাসল করােনার কােজ অংশ েনওয়া যরূর
নয়। েকননা হেত পাের েয, িশক্ষাথর্ এর েচেয় আেরা েবশী যরূর কােজ
বয্ রেয়েছ। েসজনয এ িবষেয় দািয়��া� কতৃরপক েগাসল িদেলই যেথ�
হেব। তেব �ীিন িশক্ষায় িশক্ষাথর মৃ তেক কাফন-দাফন করার প�িত
ভালভােব েজেন রাখা উিচৎ।
�� ৪: জানাযার ছালােতর প�িত িক?
উ�রঃ জানাযার ছালােতর প�িত: মৃ তেক মুছ�ীেদর সামেন রাখেত হেব। মৃ ত
পুরু হেল ইমাম মাথা বরাবর দাঁড়ােবন আর মিহলা হেল দাঁড়ােবন মাঝ
6

. ইমাম মু সিলম উে� আি�ইয়া (রািদয়া�াহু ‘আনহা) হেত বর্ণন কেরন, ‘জানাযা’ অধয্া,
হা/৯৩৯।
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বরাবর। অতঃপর �থম তাকবীর িদেয় সূ রা ফািতহা পড়েবন, ি�তীয় তাকবীর
িদেয় দরূ শরীফ পড়েবন এবং তৃতীয় তাকবীর িদেয় মৃ েতর জনয েদা‘আ
করেবন।
َ ﺎ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ أُ ْ َ َ ﻠَّﻬ
َ َ َ ّ ﻠَّﻬ ﻢ ّ ْ ْ ّ َ ﻣ
ُ ْ ْ َ
 ﻢُ َّ َﻣ ْﻦ أﺣﻴَيﺘَﻪ، �ﻧﺎ َوذﻛ ِﺮﻧﺎ َو �ﺜﺎﻧﺎ
ِ �ﻧﺎ و� ِﺒ
ِ » ُ ََ اﻏ ِﻔﺮ َِﻴِﻨﺎ ََﻴِتِﻨﺎ وﺷﺎ ِﻫ ِﺪﻧﺎ َﻏﺋِ ِبﻨﺎ وﺻ ِﻐ
َ ﻠَّﻬ
ََ ْ َ ّ
ََ ُّ
ْ َ َْ َْ َ
ّ ُ َ ْ ّ �َْ َ َ َ ْ َﻮ
ّ َ
 َوﻻ َﻔْﺘِﻨَﺎ، ﻢُ َّ ﻻ ﺗ ِﺮﻣﻨﺎ أﺟ َﺮ ُه،ﺎن
ِ اﻹﻳﻤ
ِ ِﻨَﺎ ﻓﺄﺣ ِﻴ ِﻪ ﻋ
ِ  وﻣﻦ َﻴﺘﻪ ِﻨَﺎ َﺘَﻮَﻓَﻪ ﻋ، ِاﻹﺳﻼم
َْ
«َ�ﻌﺪ ُه
এই সাধারণ েদা‘আিট পড়েবন। অতঃপর রাসূ ল সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম
েথেক বিণর্ মৃ েতর জনয িবেশষ েদা‘আ পড়েবন। তা স�ব না হেল অনয েয
েকান েদা‘আর মাধয্ে তার জনয েদা‘আ করেবন। েমা�াকথাঃ মৃ ত বয্ি�র জন
খাছ িকছু েদা‘আ করেবন। েকননা েস েদা‘আর খুব েবশী মুখােপক্। অতঃপর
চতুথর তাকবীর িদেয় সামানয একটু অেপক্ কের সালাম িফরােবন। েকান েকান

িব�ান বেলন, চতুথর তাকবীেরর পের
ّ ﴿ �َ َّﻨَﺎ آﺗﻨَﺎ ﻓ
ّ َ َ َ َ َ ً َ َ َ َ ِ �ﻟُ ْ� َﻴﺎ َﺣ َﺴﻨَ ًﺔ َو
[١٣٦ :ﺎر﴾ ]ﻮرة اﺒﻟﻘﺮة
ِ ِ
ِ َاﻵﺧﺮ ِة ﺣﺴﻨﺔ و ِﻗﻨﺎ ﻋﺬاب ﻟ
ِ
েদা‘আিট পড়েবন। আর প�ম তাকবীর িদেল েকান
7

সমসয্ েনই;

বরং

েসিটও সু �াত স�ত। েসজনয মােঝ মােঝ প�ম তাকবীর েদওয়া উিচৎ,
যােত এই সু �াতিট িবলু � না হেয় যায়। তেব যিদ িতিন প�ম তাকবীর
েদওয়ার িনয়য্ কেরন, তাহেল েদা‘আ চতুথর ও প�ম তাকবীের ভাগ কের
६F

পড়েবন। আ�াহই ভাল জােনন।
�� ৫: মুদর্াে ��ত করা, তােক েগাসল েদওয়া, কাফন পরােনা, তার
জানাযার ছালাত পড়া অথবা তােক দাফন করার েক্ষ আ�ীয়-�জন আসা
পযর্ িবল� করার হুকু িক?
7

. মু সিলম, ‘জানাযা’ অধয্া, হা/৯৫৭।
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উ�রঃ মৃ েতর দাফন স�� করার েক্ষ িবল� করা সু �াত পিরপ�ী
এবং রাসূ ল সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর আেদশ িবেরাধী। রাসূ ল
সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন, ‘েতামরা তাড়াতািড় মৃ ত বয্ির
দাফনকাযর্ স�� কের। েকননা েস যিদ পূ ণয্বা হয়, তাহেল তার জনয্ উ�ম
পিরণিত রেয়েছ, তােক েতামরা কলয্েণর িদেক িনেয় যা�। আর যিদ েস এর
বয্িত� হয়, তাহেল তার জনয্ খারাপ রেয়ে, যােক েতামরা েতামােদর কাঁধ
েথেক (তাড়াতিড়) নািমেয় িদ�’।

8

७

সামানয পিরমাণ িবল� করা েযেত পাের। েযমনঃ কােরা জনয ১/২ ঘ�া
অেপক্ করা। মেন রাখেত হেব, দীঘর সময় িবল� করা মৃ েতর উপর অিবচার
করার শািমল। েকননা েনকা�ােক যখন তার পিরবার েগার�ােনর উে�েশয
িনেয় েবর হয়, তখন েস বেল, আমােক �ত িনেয় যাও, আমােক �ত িনেয়
9

যাও। বু ঝা েগল, েস �ততা কামনা কের। েকননা তােক কলয্ণ ও অেশষ
८

ছওয়ােবর ওয়াদা করা হেয়েছ।
�� ৬: সবেক্ষ গােয়বানা জানাযা িক শরী‘আত স�ত?
উ�রঃ িব�ানগেণর অ�ািধকারেযাগয অিভমত হে�, যার জানাযা পড়া
হয়িন, েকবল তার েক্ বয্তী অনয কােরা গােয়বানা জানাযা শরী‘আত স�ত
নয়। েযমনঃ েকউ যিদ কােফর রাে� মৃ তুয্বর কের এবং তার জানাযা পড়া না
হয়, তাহেল তার গােয়বানা জানাযা পড়া আবশয্। িক� যিদ তার জানাযার
ছালাত স�� হয়, তাহেল সিঠক কথা হল, তার গােয়বানা জানাযা
শরী‘আতস�ত নয়। েকননা বাদশাহ নাজাশী ছাড়া অনয কােরা গােয়বানা
জানাযার কথা হাদীেছ আেসিন।

10
९

আর নাজাশীর জানাযার ছালাত তাঁর েদেশ

8

. বু খারী, ‘জানাযা’ অধয্া, হা/১৩১৫; মু সিলম, ‘জানাযা’ অধয্া, হা/৯৪৪।

9

. বু খারী, ‘জানাযা’ অধয্া, হা/১৩৮০।

10

. বু খারী, ‘জানাযা’ অধয্া, হা/১৩১৩২৭; মু সিলম, ‘জানাযা’ অধয্া, হা/৯৫১।
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স�� হেয়িছল না। েস কারেণ রাসূ ল সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম মদীনােত
তাঁর গােয়বানা জানাযা আদায় কেরিছেলন। অেনক বড় বড় বয্ি রাসূ ল
সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর জীব�শায় মৃ তুয্বর কেরন, িক� িতিন
তােদর গােয়বানা জানাযা পেড়েছন মেমর িকছু ই বিণর্ হয় িন।
েকান েকান িব�ান বেলন, যার মাল �ারা বা ইলম �ারা �ীেনর উপকার
সািধত হয়, এমন বয্ি� গােয়বানা জানাযা পড়া েযেত পাের। পক্ষা� যার
অব�া এমনিট হেব না, তার গােয়বানা জানাযা পড়া যােব না। আবার েকউ
েকউ বেলন, সবার গােয়বানা জানাযা পড়া যােব। িক� এিট অতীব দু বর্
অিভমত।
�� ৭: জানাযার ছালাত পড়ােনার েক্ষ েক েবশী উ�ম? ইমাম নািক
মৃ েতর অিভভাবক?
উ�র : যিদ কােরা জানাযার ছালাত মসিজেদ পড়া হয়, তাহেল
মসিজেদর ইমাম েবশী উ�ম। েকননা রাসূ ল সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম
11
বেলন, ‘েকউ কােরা কতৃর্ে� �েল ইমামিত করেব না’। িক� মসিজদ ছাড়া
१०

অনয েকাথাও যিদ তার জানাযা হয়, তাহেল মৃ েতর অিছয়ত �া� বয্ি�
জানাযা পড়ােনার েক্ষ উ�ম। তেব যিদ তার অিছয়ত �া� েকউ না থােক,
তাহেল তার িনকটতম বয্ি উ�ম িহসােব িবেবিচত হেব।
�� ৮: একই জানাযায় কেয়কজন মুদর্া উপি�িতেত আমরা িক
তােদর মেধয সবর্ািধ জ্ঞা বয্ি�ে ইমােমর িনকটবতর্ করব নািক তারা
সবাই সমান?
উ�রঃ �থেম পুরষেদরেক, তারপর মিহলােদরেক রাখেত হেব।
অনু রূপভাে বালকেক মিহলার আেগ রাখেত হেব। যিদ একই জানাযায়
একজন পুরু, একজন অ�া� বয়� বালক, একজন �া� বয়�া মিহলা এবং
11

. মু সিলম, ‘মসিজদসমূ হ’ অধয্া, হা/৬৭৩।
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একজন অ�া� বয়�া বািলকা থােক, তাহেল তােদরেক সাজােত হেব এভােবঃ
ইমােমর কাছাকািছ পুরুষিটে, তারপর অ�া� বয়� বালকিটেক, তারপর
মিহলািটেক এবং তারপর অ�া� বয়�া বািলকািটেক রাখেত হেব।
িক�

যিদ তারা সবাই একই িলেঙর হয়, েযমনঃ যিদ সবাই পুরু

হয়, তাহেল সবর্ােপক জ্ঞা বয্ি�ে ইমােমর িনকটবতর্ �ােন রাখেত হেব।
েকননা উহদ যু ে�র শহীদগেণর কেয়কজনেক যখন একই �বের দাফন করা
হি�ল, তখন রাসূ ল সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম তাঁেদর মেধয সবেচেয়
12
েবিশ কুরআন জানা ছাহাবীেক আেগ �বের রাখার িনেদর্ কেরিছেলন। এই
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হাদীছ �মাণ কের েয, আেলম বয্ি�ে ইমােমর কাছাকািছ রাখেত হেব।
�� ৯: একই জানাযায় পুরু, মিহলা এবং বা�া থাকেল ইমাম
েকাথায় দাঁড়ােবন?
উ�রঃ মানু ষ বড় েহাক অথবা েছাট েহাক ইমাম পুরুেষ মাথা বরাবর
এবং মিহলার মাঝামািঝ �ােন দাঁড়ােবন। অতএব, মৃ ত েছাট বালক হেলও
ইমাম তার মাথার কােছ দাঁড়ােবন। অনু রূপভাে েছাট বািলকা হেলও তার মাঝ
বরাবর দাঁড়ােবন।
�� ১০: মুদর্ অেনকগুি হেল জানাযার সময় তােদর পুরুষ িকংবা
মিহলা হওয়া স�েকর মুছ�ীেদরেক অবিহত করার হুকু িক?
উ�রঃ এেত েকান সমসয্ েনই। েকননা মৃ ত পুরু হেল মুছ�ীরা
েদা‘আয় পুং িলে�র শ� বয্বহা করেব, আর মিহলা হেল �ী িলে�র শ�
বয্বহা করেব। তেব মুছ�ীরা িনিদর্ েদা‘আ না পড়েলও েকান সমসয্ েনই।
উে�খয্ ে, যারা মৃ েতর িল� স�েকর অবিহত হেব না, তারা সাধারণভােব

12

. সু নােন আবু দাঊদ, ‘জানাযা’ অধয্া, হা/৩১৩৬; িতরিমযী, ‘জানাযা’ অধয্া, হা/১০১৬;
আলবানী (রেহমাহু�া) হাদীছিটেক ‘ছহীহ’ বেলেছন।

12

মুদর্া জানাযা পড়ার িনয়য্ করেব এবং ঐ জানাযাই তােদর জনয যেথ� হেব।
আ�াহই ভাল জােনন।
�� ১১: িবেশষ কের জুম‘আর িদেন অেনক মুদর্া উপি�িত লক্ করা
13
যায়, এমনিক তােদর জনয ইমােমর সামেনর জায়গাও সংকুলান হয় না।
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এেক্ষ িক কেয়ক দফায় তােদর জানাযা পড়েত হেব?
উ�রঃ ইমােমর সামেন একজনেক আেরকজেনর পের েরেখ সবার
জানাযা একসােথ পড়েত হেব। এেক্ষ ইমাম এবং মুছ�ী একটু েপছেন সের
দাঁড়ােবন, এমনিক তারা কাতার একটু ঘন কের দাঁড়ােলও েকান সমসয্ েনই।
েকননা তােদর রুক -েসজদার েকান �েয়াজন েনই।
�� ১২: জানাযার ছালােত েবশী মুছ�ী উপি�িতর িবষেয় িক েকান
বণর্ন এেসেছ? েবশী মুছ�ী শরীক হওয়ার িহকমত িক?
উ�রঃ হয্া, রাসূ ল সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম-এরশাদ কেরন, েকান
মুসিলম মারা েগেল যিদ তার জানাযায় এমন চি�শ জন বয্ি উপি�ত হয়,
যারা আ�াহর সােথ কাউেক শরীক কের না; তাহেল তার বয্পাে তােদর
সু পািরশ আ�াহ �বূ ল কেরন।

14
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�� ১৩: জানাযার ছালােত সূ রা ফািতহার পের অনয আয়াত বা সূ রা
িমলােনার হুকু িক?
উ�রঃ জানাযার ছালােত সূ রা ফািতহার পের �ুরআেনর অনয েকান
আয়াত বা সূ রা পড়েল েকােনা সমসয্ েনই। তেব েযন ি�রাআত ল�া না
13

. পিব� কা‘বা শরীফ ও মসিজেদ নববীসহ সঊদী আরেবর অেনক মসিজেদ একসােথ অেনক
মু দর্া উপি�িতর দৃশয্ লক্ষয্ করা আমােদর বাংলােদেশ সাধারণতঃ এমনিট ঘেট না বেল
স�ািনত পাঠেকর বু ঝেত একটু সমসয্া হেত পাের েভেব আমরা সঊদী আরেবর অব�া তুেল
ধরলাম। --অনু বাদক।

14

. ইমাম মু সিলম ইবনু আ�াস রািদয়া�াহু‘আনহ েথেক হাদীছিট বণর্ন কেরন, ‘জানাযা’ অধয্া,
হা/৯৪৮।

13

কের। আর শুধ সূ রা ফািতহা পড়েলও তা যেথ� হেব। েকননা জানাযার ছালাত
ল�া না কের খােটা কের পড়েত হয়। েসজনযই েতা এই ছালােত ছানা পড়েত
হয় না; বরং আঊযু িব�াহ পেড় সূ রা ফািতহা পড়েত হয়।
�� ১৪: েছাট বা�ার জানাযার ছালােত েকান েদা‘আ পড়েত হয়?
উ�রঃ িব�ানগণ বেলন, জানাযার সাধারণ েদা‘আ পড়ার পর েছাট
বা�ার জনয িনে�া� েদা‘আ পড়েব,
ُأ
ْ ّ َ ّ َُ ّﻬُ ّ ْ َ ْ ُ َ َ ً َ َ ْ َ ُ ْ ً َ َ ْ ً ُ َ ً َ ّﻬ
ْ َ
ُ
َ ََ
از�ْﻨﻬُ َﻤﺎ َوأﻋ ِﻈـ ْﻢ ﺑِـ ِﻪ ُﺟ ْﻮ َرﻫ َﻤـﺎ
ِ  الَ َ �ِﻞ ﺑِ ِﻪ مﻮ.ال ََ َ اﺟﻌﻠﻪ ﻓﺮﻃﺎ ل ِﻮ ِﺪﻟﻳ ِﻪ وذﺧﺮا وﺷ ِﻔﻴﻌﺎ �ﺎﺑﺎ
َ
ُْْ َ
ْ ْ َ َ َ َ َْ َ َ َْ َْ َ َ َ ْ ُْ َ ْ َ َْ ْ ُْ
.اب ﺠﻟ َ ِﺤﻴ ِﻢ
 وﻗِ ِﻪ ﺑِﺮﺣ ِﺘﻚ ﻋﺬ، واﺟﻌﻠﻪ ِﻓ ﻛﻔﺎﻟ ِﺔ إِﺑﺮا ِﻫﻴﻢ،�ﻟﻘﻪ ﺑِ َﺼﺎ ِﻟ ِﺢ َﺳﻠ ِﻒ الﻤﺆ ِﻣ ِﻨ
ِ وأ
উ� েদা‘আও পড়েত পাের অথবা অনয েদা‘আও পড়েত পাের। এেক্ষ হুকু
�শ� এবং এ িবষেয় িনভর্রেযাগ েকান ছহীহ হাদীছ পাওয়া যায় না। আ�াহই
ভাল জােনন।
�� ১৫: জানাযার ছালােত সূ রা ফািতহা পড়ার িবধান িক?
উ�রঃ সূ রা ফািতহা পাঠ ছালােতর একিট রুক। রাসূ ল সা�া�াহু
‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন, েয বয্ি সূ রা ফািতহা পেড় না, তার ছালাত হয়
না।
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এেক্ষ জানাযার ছালাত এবং অনয ছালােতর মেধয েকােনা পাথর্ক
েনই। েকননা জানাযাও এক �কার ছালাত। সু তরাং রাসূ ল সা�া�াহু‘আলাইিহ
ওয়াসা�াম-এর সাধারণ েঘাষণা, ‘েয বয্ি সূ রা ফািতহা পড়েব না, তার ছালাত
হেব না’ জানাযার ছালাতেকও অ�ভুর� করেব।

15

. ইমাম বু খারী উবাদাহ ইবেন ছািমত রািদয়া�াহু‘আনহ েথেক হাদীছিট বণর্ন কেরন, ‘আযান’
অধয্া, হা/৭৫৬; মু সিলম, ‘ছালাত’ অধয্া, হা/৩৯৪।
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�� ১৬: কােরা জানাযার এক বা একািধক তাকবীর ছু েট েগেল েস িক
তার �াযা আদায় করেব? েস ইমােমর সােথ ছালাত শুরু করেবইবা িকভা?
উ�রঃ ইমামেক ছালােতর েয অব�ােত পােব, িঠক েসই অব�া েথেকই
ইমােমর সােথ ছালাত শু করেব। রাসূ ল সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম
বেলন, ‘েতামরা (ইমােমর সােথ) ছালােতর যতটুকু পাও, ততটুকু আদায় কর।
16
আর যতটুকু েতামােদর ছু েট যায়, ততটুকু পূ রণ কর’। যিদ মুদর্ েসখােন
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থােক, তাহেল ইমাম সালাম িফরােল েস ছালােতর বা�ী অংশ পূ রণ কের
িনেব। িক� যিদ মুদর্াে েসখান েথেক সিরেয় েনওয়ার আশংকা থােক, তাহেল
আমােদর ফ�ীহগেণর মতানু সাের, েস তাকবীর পূ রণও করেত পাের অথবা
ইমােমর সােথ সালামও িফরােত পাের। আ�াহই ভাল জােনন।
�� ১৭: েকান েকান সমেয় জানাযার ছালাত আদায় করা িনেষধ? আর
েকনইবা ফজেরর পূ েবর এবং আছেরর পূ েবর মানু ষ জানাযা ছালাত পেড় নািবেশষ কের কা‘বা ও মসিজেদ নববীেত- অথচ তারা ঐসময় সমেবত থােক?
উ�রঃ িতনিট সমেয় আমােদরেক ছালাত আদায় করেত এবং মুদর্
দাফন করেত িনেষধ করা হেয়েছঃ সূ েযর্াদেয় সময় েথেক সূ যর্ সামানয
পিরমাণ উপের উঠা পযর্, ভরা দু পুর েবলায় অথর্া সূ যর ঢেল যাওয়ার ১০
িমিনট মত আেগ এবং সূ যর্াে� সময়। উ� িতন সময় হল িনিষ� সময়।
উ�বা িবন আেমর

রািদয়া�াহু ‘আনহ বিণর্ হাদীেছ এেসেছ, িতিন বেলন,

রাসূ ল সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম আমােদরেক িতন সমেয় ছালাত আদায়
17
করেত এবং মুদর্ দাফন করেত িনেষধ কেরেছন। অতঃপর িতিন উ� িতনিট
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সময় উে�খ কেরন।

16

. বু খারী, ‘আযান’ অধয্া, হা/৬৩৫।

17

. মু সিলম, ‘মু সািফরেদর ছালাত’ অধয্া, হা/৮৩১।

15

তেব ফজর ও আছেরর পের েযেহতু জানাযার ছালাত আদায় করেত
েকােনা িনেষধ েনই, েসেহতু ফজর ও আছেরর পূ েবর আেগভােগ জানাযা ছালাত
আদােয়র েকােনা �েয়াজন েনই।
�� ১৮: জানাযার ছালােতর জনয মৃ তেদহেক িনিদর্ জায়গায় রাখার
আেগ এবং দাফেনর সময় মািটেত রাখার আেগ তার উে�েশয দাঁড়ােনার হুকু
িক? আর দাফেনর সময় দাঁড়ােনার হুকুমইব িক? উে�খয েয, মৃ তেদহেক
মসিজেদ �েবশ করােনার সময় মানু ষ যখন তার জানাযার জনয দাঁড়ায়, তখন
তারা ছালােতর পেরর িযকর-আযকার েছেড় েদয়!
উ�রঃ মানু েষর পাশ িদেয় যখন মৃ তেদহ অিত�ম কের, তখন তার
জনয দাঁড়ােনা সু �াত। এ মেমর রাসূ ল সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর
িনেদর্ রেয়েছ।

18
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আর ইমােমর সালাম িফরােনার পরপরই জানাযা ছালাত শু করার
িবষেয় আমরা বলব, যিদ ছু েট যাওয়া ছালাত পূ রণকারীর সংখয্ েসখােন
অেনক হয়, তাহেল বা�ীরা তােদর জনয অেপক্ করেব; যােত তারা জানাযার
ছালােতর ফযীলত েথেক বি�ত না হেয় যায় এবং যােত জানাযায় মুছ�ীর
সংখয্ েবশী হয়। িক� যিদ েসখােন সবাই পূ ণর্ জাম‘আত পায় অথবা
রাক‘আত ছু েট যাওয়া মুছ�ীর সংখয্ কম হয়, তাহেল তাড়াতািড় পেড় েনওয়া
ভাল; যােত মানু ষ না চেল যায়।

18

. আেমর ইবেন রবী‘আহ

রািদয়া�াহু ‘আনহ কতৃ র্ বিণর্ মারফূ‘ হাদীেছ এেসেছ, ‘যখন

েতামােদর েকউ মৃ তেদহ েদখেব, তখন েস যিদ তার সােথ গমনকারী না হয়, তাহেল দাঁড়ােব;
যতক্ না েস মু দর্ািটে েপছেন েফেল যায় অথবা মু দর্ তােক েপছেন েফেল যায় অথবা মু দর্
তােক েপছেন েফেল যাওয়ার আেগ মু দর্েক মািটেত রাখা হয়’ (বু খারী, ‘জানাযা’ অধয্া,

হা/১৩০৮; মু সিলম, ‘জানাযা’ অধয্া, হা/৯৫৮)।
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�� ১৯: মৃ েতর পিরবার-পিরজন অথবা তােক বহনকারী বয্িরা
জানাযার ছালােতর সময় সামেন িগেয় যিদ ইমােমর ডান পােশ দাঁড়ায়, তাহেল
শরী‘আেত এর েকান িভি� আেছ িক? এেক্ষ সু �াত িক?
উ�রঃ মৃ েতর আ�ীয়-�জন অথবা তােক বহনকারী বয্িরা তােক
িনেয় সামেন েগেলও তারা ইমােমর ডান-বাম েকান পােশই ছালাত দাঁড়ােব না;
বরং সাধারণ মানু েষর সােথই কাতাের দাঁিড়েয় ছালাত আদায় করেব। িক� যিদ
তােদর জায়গা না হয়, তাহেল তারা ইমাম ও �থম কাতােরর মােঝ দাঁড়ােব।
েকননা দু ই বা তেতািধক মুছ�ী হেল ইমােমর পােশ দাঁড়ােনা শরী‘আতস�ত
নয়।
তেব যিদ তারা েদেখ েয, ইমাম ও �থম কাতােরর মেধযও তােদর
জায়গা হে� না, তাহেল তারা ইমােমর ডান ও বাম পােশ দাঁড়ােব। মৃ তেদহ
বহনকারী একজন হেল েস ইমােমর ডান পােশ দাঁড়ােব। েযমনঃ মৃ ত েছাট
বালক হেল সাধারণতঃ একজন বহন কের। আর বহনকারী একািধক হেল
ডান ও বাম উভয় পােশ দাঁড়ােব। আ�াহই ভাল জােনন।
�� ২০: অকাল �সূ ত �েণর (গভর্চুয অস�ূ ণর স�ান) জানাযা
পড়েত হেব িক না?
উ�রঃ অস�ূ ণর স�ানেক রূ �দােনর আেগই েস গভর্চুয হেল তার
জানাযা পড়েত হেব না। উে�খয্ ে, গভর্ধােণর চার মােস রূ বা আ�া
�দান করা হয়। ইবেন মাসঊদ

রািদয়া�াহু ‘আনহ বেলন, রাসূ ল সা�া�াহু

‘আলাইিহ ওয়াসা�াম এরশাদ কেরন, ‘েতামােদর েয কাউেক তার মােয়র গেভর
চি�শ িদন পযর্ শু অব�ায় রাখা হয়। তারপেরর চি�শ িদেন েস র�িপে�
পিরণত হয়। তৎপরবতর্ চি�শ িদেন মাংসিপে� পিরণত হয়। অতঃপর তার
কােছ েফেরশতা পাঠােনা হয়, িতিন তােত আ�ার স�ার কেরন এবং তােক

17

চারিট িবষেয় িনেদর্ েদওয়া হয়ঃ তার িরিয�, তার আয়ূ , তার আমল এবং েস
েসৗভাগয্বা হেব নািক দু ভর্াগ’।
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িক� গভর্চুত অপূ ণর্া স�ােনর েপেট আসা যিদ চার মাস পূ ণর হয়,
তাহেল তােক েগাসল করােত হেব, কাফন পরােত হেব। অনু রূপভাে তার
জানাযা ছালাত পড়ােত হেব এবং মুসিলমেদর সােথ �বর�ােন তােক দাফন
করেত হেব। আর চার মাস পূ ণর না হেল েগাসল, কাফন, জানাযা েকানটাই
করেত হেব না এবং তােক েযেকান জায়গায় দাফন করেল চলেব।
�� ২১: জানাযার সময় মৃ েতর মাথা ইমােমর ডান িদেক রাখা িক
শরী‘আত স�ত?
উ�রঃ এ িবষেয় েকান হাদীছ আেছ বেল আমার জানা েনই। েসজনয
ইমােমর উিচৎ, মােঝমেধয মৃ েতর মাথা তাঁর বাম িদেক রাখা; যােত মানু েষর
িনকট �� হেয় যায় েয, মৃ েতর মাথা ডান িদেক রাখা ওয়ািজব নয়। েকননা
এক ে�ণীর মানু ষ মেন কের, মৃ ত বয্ি� মাথা অবশয্ ডান িদেক রাখেত
হেব; অথচ শরী‘আেত এর েকান িভি� েনই।
�� ২২: যিদ েকউ িভেড়র কারেণ বা সু �ােত রােতবাহ আদায় করার
কারেণ অথবা (ছু েট যাওয়া) ফরজ ছালাত পূ ণর করার কারেণ অথবা অনয
েকােনা কারেণ জানাযার সােথ না যায় িক� দাফেনর পূ েবর তার জানাযায়
শরীক হয়, তাহেল িক েস মৃ েতর সােথ �বর�ােন গমনকারী িহসােব িবেবিচত
হেব? তার িক �বর�ােন গমনকারীর েনকী হেব?
উ�রঃ েকউ সু �ােত রােতবাহ আদােয়র কারেণ জানাযা না পড়েল েস
জানাযা পড়ার েনকী েথেক বি�ত হেব। েকননা জানাযার কাজ েশষ কেরও
েস ঐ সু �াত পড়েত পারত। পক্ষা� যিদ েকউ ওযর থাকার কারেণ
জানাযায় শরীক হেত না পাের, অথচ েস আ�হ কের মৃ তেক দাফন করেত
19

. বু খারী, ‘সৃ ি�র �ার�’ অধয্া, হা/৩২০৮; মু সিলম, ‘তা�দীর’ অধয্া, হা/২৬৪৩।
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এেসেছ িক� বাধা�� হেয়েছ অথবা মানু ষ আেগভােগ জানাযা পেড় মুদর্াে
�বর�ােন িনেয় েগেছ, এমতাব�ায় তার েনকী েলখা হেব। েকননা েস িনয়য্
কেরিছল এবং তারপেক যতটুকু স�ব েস েচ�া কেরেছ। আর েয বয্ি িনয়য্
কের এবং িনয়য্ত অনুযায়ী আ�াণ েচ� কের, তার জনয পূ ণর েনকী েলখা হয়।
মহান আ�াহ বেলন,

ّ
َ
َ ﻊ
 ُِّ وَرَﺳُﻮﻪﻟِِ �ُﻢَّ ﻳُﺪْرِ�ْﻪُ الْﻤَﻮْت
 ﻣِﻦ
﴾َ� ا
ِ َ�َﻘَﺪْ وَ�ََأ ﺟْﺮُهُ ﻰﻠﻋ
َ�﴿َْﺮُجْ ﺑَيْﺘِﻪِ مُﻬَﺎﺟِﺮًا إِﻰﻟَ ا
[١٠٠ :]ﺳﻮرة اﻟنﺴﺎء
‘েয বয্ি�আ�াহ ও তাঁর রাসূ েলর িদেক িহজরত করার উে�েশ িনজ

গৃ হ েথেক েবর হয়, অতঃপর মৃ তুয্মুেখ পিতত হ, তার ছওয়াব আ�াহর কােছ
অবধািরত হেয় যায়’ (িনসা ১০০)।
িক� �বর�ােন যিদ তার পেক জানাযার ছালাত পেড় েনওয়া স�ব
হয়, তাহেল পেড় িনেব।
�� ২৩: মসিজেদ ইমােমর সােথ কােরা জানাযার ছালাত ছু েট েগেল
�বর�ােন দাফেনর পূ েবর অথবা দাফেনর পের �বরেক েক� কের জানাযা
পড়া িক জােয়য?
উ�রঃ হয্া, জােয়য। যিদ দাফেনর পূ েবর তােদর পেক জানাযা পড়া
স�ব হয়, তাহেল পড়েব। িক� দাফেনর পের তারা আসেল �বরেক েক�
কের জানাযা পেড় িনেব। েকননা রাসূ ল সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম
�বরেক েক� কের জানাযা পেড়েছন মেমর �মািণত হেয়েছ।
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. ছহীহ বু খারী, ‘জানাযা’ অধয্া, হা/৪৫৮; মু সিলম, ‘জানাযা’ অধয্া, হা/৯৫৬ ��বয্
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�� ২৪: ইমােমর সােথ ফরয ছালাত পায় িন এমন েকউ জানাযা
ছালােতর জনয মৃ তেক সামেন েনওয়া অব�ায় মসিজেদ �েবশ করেল েস িক
ইমােমর সােথ জানাযার ছালাত পড়েব নািক আেগ ফরয ছালাত পড়েব?
উ�রঃ েস ইমােমর সােথ আেগ জানাযা পেড় িনেব। েকননা ফরয
ছালাত পের আদায় কের েনওয়া যােব। িক� জানাযা ছালাত েশেষ মৃ তেক
িনেয় চেল েগেল েস আর জানাযা পড়ার সু েযাগ পােব না।
�� ২৫: মৃ ত বয্ি� ছালাত পিরতয্াগকার হেল, অথবা েস ছালাত
পিরতয্াগকার বেল সে�হ হেল অথবা তার অব�া না জানা থাকেল তার
জানাযা পড়ার হুকু িক? জানাযার উে�েশয তােক ইমােমর সামেন িনেয় যাওয়া
িক তার অিভভাবেকর জনয জােয়য হেব?
উ�রঃ যার স�েকর িনি�ত জানা যােব েয, েস েবনামাযী হেয়
মৃ তুয্বর কেরেছ, তার জানাযা পড়া জােয়য হেব না। েকননা েস কািফর,
মুরতাদ। �বর�ান বােদ অনয েকাথাও গতর কের তােক েসই গেতর েফেল
েদওয়া উিচৎ, তার জানাযাই পড়া উিচৎ নয়। এমন বয্ি� েক্ষ েকােনা
খািতর-স�ান েনই। েকননা পরকােল িফর‘আঊন, হামান, �ারন ও উবাই
ইবেন খালােফর সােথ তার হাশর হেব।
তেব তার অব�া স�েকর জানা না থাকেল অথবা সে�হ থাকেল তার
জানাযা পড়েত হেব। েকননা অমুসিলম �মািণত না হওয়া পযর্� েস একজ
মুসিলম িহসােবই গণয্ হে। অবশয ঐ বয্ি স�েকর কােরা সে�হ থাকেল েস
জানাযার সময় একটু বয্িত� েদা‘আ পড়েল েকােনা সমসয্ েনই। েদা‘আেত
َ ْ َ ً ْ َ َ ْ
ّ َ
َُْ
েস বলেব, ‘ اﻠَﻬُ َّ إِن ﻛن ُمﺆ ِﻣﻨﺎ ﻓﺎﻏ ِﻔ ْﺮ ُﻟ َوا ْرﺣﻪেহ আ�াহ! েস যিদ মুিমন হয়,
তাহেল তােক তুিম ক্ষ কর এবং তার �িত রহম কর’। েকননা যারা তােদর

�ীেদর িবরুে েযনার অিভেযাগ তুেল, তােদর েক্ষ এরূ বয্িত� েদা‘আ
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এেসেছ। েসজনয �ামী যখন তার �ীেক অিভশাপ করেব, তখন প�মবার
বলেব,

َ
 َّ ﻟَﻌْﻨَﺖ
َ
َ �ﻴْﻪِ إِن ﺎﻛَنَ ﻣِﻦَ اﻟْﺎﻜذ
[٧ :�﴾ ]ﺳﻮرة ﻨﻟﻮر
ا
�َِّ ﻋَﻠ
﴿
ِِ

‘যিদ েস

িমথয্াবাদী হ, তেব তার উপর আ�াহর লা‘নত’ (নূ র ৭)। অনু রূপভাে �ীও
প�মবার বলেব,

َّ ﻏَﻀ ﺐ
َْ ّ
ّ
َ �َنَ ﻣِﻦَ الﺼَﺎد
[٩ :�﴾ ]ﺳﻮرة ﻨﻟﻮر
 ا�َ َﻋﻠﻴ َﻬﺎ إِن
ِِ
ِ ََ ‘ ﴿نযিদ তার

�ামী সতয্বাদী হ, তেব তার িনেজর উপর আ�াহর গযব েনেম আসেব’ (নূ র

৯)।
�� ২৬: জানাযায় মৃ ত বয্ি� জনয েদা‘আ করার সময় শতর জুেড়
েদওয়া িক জােয়য? েযমনঃ েহ আ�াহ! েস যিদ ‘লা ইলা-হা ই�া�া-হ’ এর
সাক্ �দানকারী হয়… ইতয্াি? শরী‘আেত এর েকান িভি� আেছ িক?
উ�রঃ যিদ কােরা এই মৃ ত বয্ি স�েকর খুব েবশী সে�হ থােক,
ُ ْ َ ْ َ ُ َ ْ ْ َ ً ْ ُ َ َ ْ ّ َُ ّﻬ
তাহেল ارﺣﻪ
‘ اﻠَ َ ِإن ﻛن مﺆ ِﻣﻨﺎ ﻓﺎﻏ ِﻔﺮ ﻟ وেহ আ�াহ! েস যিদ মুিমন হয়, তাহেল
তােক তুিম ক্ষমা কর এবং তার �িত রহমত বষর্ণ’ বলেল েকান সমসয্
েনই। তেব সে�হ েজারােলা না হেল শতর করেব না। েকননা মুসিলমেদর
আসল অব�া হল, তারা ইসলােমর উপেরই আেছ। েদা‘আয় অনু রূ
শতর্ােরােপ িভি� শরী‘আেত রেয়েছ। িল‘আেনর েক্ষে�ামী যখন তার �ীেক
অিভশাপ করেব, তখন প�মবার বলেব,

َ
 َّ ﻟَﻌْﻨَﺖ
َ
َ �ﻴْﻪِ إِن ﺎﻛَنَ ﻣِﻦَ اﻟْﺎﻜذ
[٧ :�﴾ ]ﺳﻮرة ﻨﻟﻮر
ا
�َِّ ﻋَﻠ
﴿
ِِ

‘যিদ েস িমথয্াবাদী হ, তেব তার উপর আ�াহর লা‘নত’ (নূ র ৭)।

অনু রূপভাে �ীও প�মবার বলেব,
ّ َﺐ
ّ
َ
َ �ﻴْﻬَﺎ إِن ﺎﻛَنَ ﻣِﻦَ الﺼَﺎد
[٩ :�﴾ ]ﺳﻮرة ﻨﻟﻮر
َ َ‘ ﴿َنযিদ তার
 ا�َِّ ﻋَﻠ
ِِ
�ামী সতয্বাদী হ, তেব তার িনেজর উপর আ�াহর গযব েনেম আসেব’ (নূ র

৯)।
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সা‘দ ইবেন আবু

ওয়া�াছ রািদয়া�াহু ‘আনহ কতৃর্ অনু রূ

শতর্ােরােপ ঘটনা ঘেটেছ। িতিন তাঁর িবরুে� িমথয্া অিভেযাগকারী স�েক
বেলন, ‘েহ আ�াহ এই বয্ি যিদ েলাক েদখােনা এবং সু নাম অজর্েন জনয্
অিভেযাগ করেত দাঁড়ায়, তাহেল তুিম তার েচাখ অ� কের দাও, তার বয়স
21
বৃ ি� কের দাও এবং তােক তুিম েফতনা-ফাসােদর স�ু খীন কর’। আর তা
२०

দু বা‘আহ িবনেত যু বােয়র (রািদয়া�াহু ‘আনহা)-এর উে�েশয্ বলা রাসূ ল
সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর উি�

ََْْ ْ َ َّ ََ َ ّ
«ﺖ
ِ »إَِ ل ِﻚ ﻋ رِ ِﻚ ﻣﺎ اﺳتﺜنﻴ

22
‘েতামার রব েতামার কৃত শতর্ অনুযায়ীই ফল িদেব’-এরও অ�ভুর্।
২১ F

�� ২৭: মৃ ত বয্ি�ে কাঁেধ কের বহন করা উ�ম নািক গাড়ীেত?
েহঁেট েহাক অথবা আেরাহী অব�ায় েহাক জানাযার সামেন চলা উ�ম নািক
েপছেন?
উ�রঃ কাঁেধ কের মৃ ত বয্ি�ে বহন করা উ�ম। েকননা এেত
একিদেক েযমন মৃ তেক বহেনর সােথ মানু েষর সরাসির স�কর থােক, েতমিন
উপেদশ �হেণর েক্ষও তা েবশী কাযর্ক। তাছাড়া মৃ ত বয্ি�ে যখন
মানু ষেদর পাশ িদেয় কাঁেধ কের িনেয় যাওয়া হেব, তখন তারা তােক মৃ ত
িহসােব িচনেত পারেব এবং তার জনয েদা‘আ করেব। আেরকিট িবষয় হে�,
মৃ তেক এভােব কাঁেধ বহন করেল গবর-অহংকার েথেক অিধকতর দূ ের থাকা
স�ব হেব। তেব েকান যরূর কারেণ গাড়ীেত বহন করেত হেল তােত েকােনা
সমসয্ েনই। েযমনঃ বৃ ি� হেল, �চ� গরম পড়েল বা �চ� শীত পড়েল অথবা
21

. বু খারী, ‘আযান’ অধয্া, হা/৭৫৫।

22

. দােরমী, ‘মানািসক’ অধয্া, হা/১৮১১; হাদীছিট মূ লতঃ বু খারী এবং মু সিলেমও রেয়েছ: বু খারী,
‘িববাহ’ অধয্া, হা/৫০৮৯; মু সিলম, ‘হ�’ অধয্া, হা/১২০৮।

22

মৃ তেক দাফনকােযর্ অংশ�হণকারী সংখয্ কম হেল গাড়ীেত বহন করেল
েকােনা সমসয্ েনই।
আর মৃ ত বয্ি� সােথ চলার বয্াপাে িব�ানগণ বেলন, মৃ েতর ডান,
বাম, েপছন ও সামেন চলার েক্ষ পাথর্ক রেয়েছ। েহঁেট গমনকারীরা মৃ েতর
সামেন এবং আেরাহীরা েপছেন থাকেব। আবার েকউ েকউ বেলন, ডােন,
বােম, সামেন বা েপছেন েযখান িদেয়ই চলা সহজতর হেব, েসখান িদেয়ই
চলেব।
�� ২৮: মৃ তেক �বর�ােন িনেয় যাওয়ার সময় ‘তারবী’ ()ﺗﺮ�ﻴﻊ-এর
অথর্ ি? শরী‘আেত এর েকান িভি� আেছ িক?
উ�রঃ মৃ তেক �বর�ােন িনেয় যাওয়ার সময় মৃ ত বহেনর খাটিলর চার
দ�েক চার বার ধরার নাম ‘তারবী’। এেক্ষে� �থেম মৃত বয্ি�র ডান পাে
সামেনর দ� আেগ ধরা হয়। অতঃপর ঐ একই পােশর েপছেনর দ� ধরা হয়।
এরপর মৃ ত বয্ি�র বাম পােশর সামেনর দ, অতঃপর েপছেনর দ� ধরা হয়।
এমেমর্ কিতপয় আছার বিণর্ত হেয়েছ এবং আেলমগণ ইহােক উ�
গণয্ কেরেছ। তেব িভেড়র সময় িনেজেক এবং অনয্েক ক� না েদওয়ার
�ােথর্ এমনিট না কের সহেজ েযভােব বহন করা যা, তা-ই করা উিচৎ।
�� ২৯: মৃ ত বয্ি� সােথ �বর�ােন গমনকারীরা কখন বসেব?
উ�রঃ মৃ তবয্ি�ে যখন �বের রাখেব অথবা �বর েখাঁড়া স��
হওয়ার অেপক্ষ যখন লাশ মািটেত রাখেব, তখন তারা বসেব।
�� ৩০: মসিজেদ মৃ েতর জানাযা সংঘিটত হওয়ার পর আরও
কেয়কজন তার জানাযা পড়েত আসেছ েহতু অ�ত দশ িমিনেটর জনয হেলও
িক মৃ েতর দাফনকমর িবলি�ত করা জােয়য?
উ�রঃ �ত মৃ েতর দাফন কাজ স�� করা সু �াত এবং উ�ম। কােরা
জনয অেপক্ করেত হেব না। যারা েদরীেত আসেব, তারা মৃ ত বয্ি�
23

দাফেনর পের হেলও তার জানাযা পেড় িনেত পারেব। েকননা রাসূ ল সা�া�াহু
‘আলাইিহ ওয়াসা�াম মৃ েতর দাফন স�� হওয়ার পর তার �বরেক েক�
কের জানাযার ছালাত আদায় কেরেছন মেমর �মািণত হেয়েছ।

23
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�� ৩১: মৃ েতর েদেহর েকান িদক আেগ �বের নামােত হেব?
উ�রঃ েযিদক আেগ নামােত সহজ হয়, েসিদক আেগ নামােব। তেব
কিতপয় িব�ান বেলন, মৃ তেক তার পদযু গেলর িদক েথেক নামােনা সু �াত।
আবার েকউ েকউ বেলন, সামেনর িদক েথেক নামােনা সু �াত। যােহাক,
এতি�ষেয় িবধান �শ� রেয়েছ।
�� ৩২: মৃ ত মিহলােক �বের নামােনার সময় �বরেক েঢেক রাখার
িবধান িক? আর কত সময় েঢেক রাখেত হেব?
উ�রঃ েকােনা েকােনা িব�ান উে�খ কেরেছন েয, মিহলােক �বের
নামােনার সময় তার �বরেক েঢেক রাখেত হেব, যােত তার শরীেরর দশর্নী
�ান �কাশ না পায়। তেব তা ওয়ািজব নয়। মিহলার �বেরর উপের ইট
সাজােনা পযর্ েঢেক রাখেত হেব।
�� ৩৩: মৃ তেক দাফেনর সময় অেনেকই উ��ের কথা বেল; এেত
িক েকান সমসয্ আেছ?
উ�রঃ �েয়াজন েদখা িদেল এেত েকান সমসয্ েনই। অথর্ৎ যিদ েকউ
িচি�েয় বেল, ইট দাও, পািন দাও, তাহেল েকান সমসয্ েনই।
�� ৩৪: মৃ তেক �বর েদওয়ার সময় যারা উপেদশ েদয়, তােদর
বয্াপাে আপনার অিভমত িক? িনয়িমত এিট করেল িক েকান সমসয্?
উ�রঃ আমার মেত এিট সু ্�াত নয়। েকননা রাসূ ল সা�া�াহু
‘আলাইিহ ওয়াসা�াম এবং ছাহাবীগণ (রািদয়া�াহু‘আনহম) েথেক এরূপ িণরত
হয় িন। সেবর্া� যতটুকু জানা যা, রাসূ ল সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম
23

. বু খারী, ‘আযান’ অধয্া, হা/৮৫৭; মু সিলম, ‘জানাযা’ অধয্া, হা/৯৫৪।
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একদা এক আনছার ছাহাবী

রািদয়া�াহু ‘আনহ–এর জানাযায় েবর হেলন।

অতঃপর িতিন েসখােন িগেয় বসেলন এবং েলাকজনও তাঁেক িঘের বসেলন,
তারা দাফন স�� হওয়া পযর্� অেপক্ষা করিছ। এমতাব�ায় রাসূ ল
সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম উপি�িতগণেক মৃ তুয্র সময় এবং দাফেনর পের
মানু েষর অব�া স�েকর্ বলিছেল। অনু রূপভােব িতিন একদা দাফেনর সময়
�বেরর িনকট িছেলন এবং বেলিছেলন, ‘েতামােদর �েতয্েকর জা�াত বা
জাহা�ােমর িঠকানা িলেখ রাখা হেয়েছ…’।
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িক� েসিদন িতিন খ�ীব িহসােব

দাঁড়ান িন– েযমনিট িকছু িকছু মানু ষ কের থােক। বরং িতিন তােদর সােথ বেস
বেস কথা বলিছেলন। আর এমনিট িতিন িনয়িমত কেরন িন।
অতএব, যিদ �বর �ােন েকউ বেস এবং তার চারপােশ মানু েষরা
বেস অেপক্ষা কের আর েস অনুরূপ কথা , তাহেল েকান সমসয্া েনই এবং
এিট সু �ােতর অ�ভুর্। তেব যিদ দাঁিড়েয় ব�বয্ েদ, তাহেল তা সু �ােতর
অ�ভুর্� হেব ন।
�� ৩৫: �বর�ােন �েবেশর সময় ডান পা আেগ এবং েবর হওয়ার
সময় বাম পা আেগ রাখার হুকুম ি?
উ�রঃ এ িবষেয় রাসূ ল সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম–এর েকােনা
হাদীছ েনই। সু তরাং মানু ষ �াভািবকভােব েয পা আেগ পেড়, েসই পা িদেয়
�েবশ করেব। �াভািবক চলার গিতেত ডান পা আেগ পড়েল ডান পা িদেয়
ঢুকেব, আর বাম পা আেগ পড়েল বাম পা িদেয় ঢুকেব। হাদীছ েথেক েকােনা
দলীল �� হওয়া পযর্� এই আমল চলে।
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. বু খারী, ‘জানাযা’ অধয্া, হা/১৩৬২; মু সিলম, ‘তা�দীর’ অধয্া, হা/২৬৪৭।
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�� ৩৬: মৃ েতর �বের মািট েদওয়ার সময় শরী‘আতস�ত েকান েদা‘আিট
ُ ُْ ُ ْ
ُ ََْ َ ْ
পড়েত হয়? [٥٥ : ﴿ ِﻣﻨ َﻬﺎ ﺧﻠﻘﻨﺎ� ْﻢ َو ِ�ﻴ َﻬﺎ ﻧ ِﻌﻴﺪ� ْﻢ﴾ ]ﺳﻮرة ﻃﻪপড়ার েকান
হাদীছ আেছ িক?
উ�রঃ কিতপয় িব�ান বেলন, �বের িতন মুেঠা মািট েদওয়া সু �াত।
তেব

ْ ُْ َ َ َ ْ َ ُ ْ َ َ ُ ُ ُ ْ َ ْ َ ُ ْ ُ ُ ْ َ َ ً أ
ٰ ﺧ َﺮ
[٥٥ :ى ﴾ ]ﺳﻮرة ﻃﻪ
﴿ ِﻣﻨﻬﺎ ﺧﻠﻘﻨﺎ�ﻢ و ِ�ﻴﻬﺎ ﻧ ِﻌﻴﺪ�ﻢ و ِﻣﻨﻬﺎ � ِﺮﺟ�ﻢ ﺗﺎرة
পড়ার বয্াপাের রাসূ সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম েথেক েকােনা

হাদীছ বিণর্ত হ িন।
আর দাফেনর পের রাসূ ল সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম িনেদর্িশত
আমল করা সু �াত। িতিন দাফন স�� কের �বেরর কােছ দাঁিড়েয় বলেতন,
‘েতামরা েতামােদর ভাইেয়র জনয্ ক্ষচাও। েস েযন েফেরশতা�েয়র �ে�র
জবােব অিবচল থাকেত পাের, েসিট েতামরা �াথর্না ক। েকননা তােক এখনই
25

অতএব, আমরা িনে�া� েদা‘আিট পড়ব,
িজেজ্ঞস করা হ’।
ّ
َ
ّ َ َ ْ
ّ َ َ ْ
ّ َ
َُّْ
َُّْ ّ َ َُّْ ّ َ َ ْ
« اﻠَﻬُ َّ ﺛِﺘﻪ، اﻠَﻬُ َّ ﺛِﺘﻪ، اﻠَﻬُ َّ ﺛِﺘﻪ، اﻠَﻬُ َّ اﻏ ِﻔ ْﺮ ُﻟ، اﻠَﻬُ َّ اﻏ ِﻔ ْﺮ ُﻟ،»اﻠَﻬُ َّ اﻏ ِﻔ ْﺮ ُﻟ
२४ F

‘েহ আ�াহ! আপিন তােক ক্ষমা ক। েহ আ�াহ! আপিন তােক ক্ষম
করু। েহ আ�াহ! আপিন তােক ক্ষমা ক। েহ আ�াহ! আপিন তােক
অিবচল রাখুন। েহ আ�াহ! আপিন তােক অিবচল রাখুন। েহ আ�াহ! আপিন
তােক অিবচল রাখুন’।
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. আবূ দাঊদ, ‘জানাযা’ অধয্া, হা/৩২২১।
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�� ৩৭: সা�নাদান বা েশাক �কােশর প�িত িক?
উ�রঃ রাসূ ল সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম তাঁর এক েমেয়েক
েযভােব সা�না িদেয়িছেলন, িঠক েসভােব সা�না েদওয়া উ�ম। রাসূ ল
সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর েমেয়র স�ান মারা েগেল িতিন তাঁেক
আ�ান জািনেয় তাঁর িনকট একজন দূ ত ে�রণ কেরন। এই দূ তেক রাসূ ল
সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলিছেলন, ‘তােক তুিম ৈধযর্ ধরেত এবং এর
িবিনমেয় েনকীর আশা করেত বল। েকননা আ�াহ যা িনেয় েগেছন, তা েযমন
তাঁর, েতমিন যা িতিন েরেখ েগেছন, তাও তাঁর। �েতয্কিট ব� একিট িনিদর্
েময়াদ পযর্� িটেক থােব’।
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২৫

তেব ‘আ�াহ আপনার েনকী বৃ ি� কের িদন’,

‘আ�াহ আপনােক উ�ম সা�না দান করু’, আ�াহ আপনার মৃ তেক ক্ষম
করু’ ইতয্ািদ েযসব েদ‘আ মানু েষর কােছ �িস� হেয় আেছ, তা িকছু িকছু
আেলম পছ� কেরেছন। তেব হাদীছ েমাতােবক আমল করাই উ�ম।
�� ৩৮: সা�না েদওয়ার সময় মুছাফাহা করা িক সু �াত?
উ�রঃ সা�না েদওয়া বা েশাক �কােশর সময় মুছাফাহা করা, চু�ন
করা সু �াত নয়। বরং মুছাফাহা করেত হেব সাক্ষােতর স। অতএব,
েশাকা�া� বয্ি�র সােথ সাক্ষাত কের সালাম �দান : যখন তুিম তার
সােথ মুছাফাহা করেব, তখন এই মুছাফাহাটা হেব সাক্ষােতর কেণ, সা�না
েদওয়ার উে�েশয নয়। িক� মানু ষ এটােক অভয্ােস পিণত কেরেছ। কােরা
যিদ িব�াস থােক েয, এিট সু �াত, তাহেল েস পির�ার েজেন রাখুক, এিট
সু �াত নয়। তেব যিদ েসিট �াভািবক অভয্াস হয়এবং তারা েসিটেক সু �াত
বেল িব�াস না কের, তাহেল সমসয্া েন। িক� িবষয়িট আমার কােছ রীিতমত
উে�গজনক এবং তা পিরতয্াগ করা িনঃসে�েহ উ�।
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. বু খারী, ‘জানাযা’ অধয্া, হা/১২৮৪; মু সিলম, ‘জানাযা’ অধয্া, হা/৯২৩।
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এখােন আেরকিট গুরু�পূণ িবষয় এই েয, সা�না েদওয়ার উে�শয্
হল, েশাকা�া� বয্ি�েক ৈধযরধারণ এবং আ�াহর পক েথেক েনকী �াি�র
িবষেয় আশাি�ত কের েতালা; তােক অিভন�ন জানােনা নয়, েযমনিট অনয্ানয
অনু �ােন হেয় থােক। অতএব, েকউ মৃ তুয্িনত কারেণ েশাকা�া� হেল তােক
সা�না িদেত হেব অথর্াৎ যােত তার ৈযর্ ও েনকী �াি�র আশা বৃ ি� পায়, তাই করেত হেব।
�� ৩৯: েশাকাহত বয্ি�েক সা�না েদওয়ারসময় কখন?
উ�রঃ মৃ েতর মৃ তুয্র পর েথেকই তার েশাকাহত পিরবা-পিরজন ও
আ�ীয় �জনেক সা�না �দােনর সময় শুরু । অনু রূপভােব মৃ তুয্ঘিটত
কারণ ছাড়া অনয্ েকান কােণ েকউ দু ঃখ�� হেল দু ঃখ�� হওয়ার পর
েথেকই তােক সা�না েদওয়ার সময় শুরু । দু ঃখ–ক� লাঘব না হওয়া পযর্�
সা�না েদওয়া যায়। কারণ কাউেক সা�না েদওয়ার উে�শয্ তােক অিভন�ন
ও শুেভ�া জানােনা ন; বরং সা�না েদওয়ার উে�শয্ হ, েশাকাহত বয্ি�েক
িবপেদ ৈধযর্য্ ধেণর �িত শি�শালী কের েতালা এবং ছওয়াব �াি�র আশায়
তােক আশাি�ত করা।
�� ৪০: দাফেনর পূ েবর্ েশাক �কাশ করা বা সা�না েদওয়া িক ৈব?
উ�রঃ হয্া, দাফেনর পূ েবর্ এবং পের উভয় অব�ায় েশাক �কাশ করা
ৈবধ। আেগর �ে�র জবােব আমরা বেলিছ েয, মৃ তুয্র পর েথে েশাক চেল
না যাওয়া পযর্� সা�না েদওয়ার সম।
�� ৪১: েশাক �কাশ করার উে�েশয মৃ ত বয্ি�র পিরবা- পিরজেনর
িনকেট যাওয়ার হুকুম ি?
উ�রঃ শরী‘আেত এর েকােনা িভি� েনই। িক� েকউ যিদ আপনার
আ�ীয় হয় এবং আপিন না েগেল আ�ীয়তার স�কর্ িছ� হওয়ার ভয়থােক,
তাহেল েগেল সমসয্া েন। তেব মৃ েতর পিরবােরর সদসয্েদর জনয তােদর
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বািড়েত একি�ত হওয়া এবং েশাক �কাশকারীেদর সাক্ষাত েণর জনয্
অেপক্ করা শরী‘আত স�ত নয়। এমনিক সালােফ ছােলহীেনর েকউ েকউ
এমন আমলেক িনিষ� িবলাপ ও মাতেমর অ�ভুর্ গণয কেরেছন। েসজনয্
িনয়ম হল, েশাকাহতরা তােদর বাড়ীর দরজা ব� কের িদেব। বাজাের বা
মসিজেদ তােদর সােথ এমিনেতই কােরা সাক্ষাত হেয় েগেল েশাক �কা
করেব। এখােন দু ’িট িবষয় উে�খেযাগয্
একঃ েশাক �কােশর জনয্মৃ েতর পিরবােরর কােছ যাওয়া। এিট ৈবধ
নয়। তেব েযমনিট আিম বেলিছ, যিদ তার আ�ীয় হয় এবং তােদর কােছ না
েগেল আ�ীয়তার স�কর্ িছ� হেয় যাওয়ার ভয় থাে, তাহেল েসিট িভ�
কথা।
দু ইঃ েশাক �কাশকারীেদর অভয্থর্নার জনয্ অেপক্ষ। এরও েকান
িভি� েনই। এর সােথ যিদ সা�না �দানকারীেদর খাবােরর আেয়াজন েযাগ
করা হয়, তাহেল সালােফ ছােলহীেনর েকউ েকউ ইহােক িনিষ� িবলাপ ও
মাতেমর অ�ভুর্� ণয কেরেছন।
�� ৪২: মৃ ত বয্ি�েক �বর�ােন িনেয় যাওয়ার সময় তার মাথা
খাটিলর সামেনর িদেক রাখা সু �াত িক?
উ�রঃ �াভািবক দৃ ি�েত মেন হয়, মৃ তেক �বর�ােন িনেয় যাওয়ার
সময় তার মাথা সামেনর িদেক রাখাই ভাল। সামেনর িদেক পা কের িনেয়
যাওয়া অনু �ম। তেব রাসূ ল সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম েথেক এ স�িকর্ত
েকান হাদীছ আমার জানা েনই।
�� ৪৩: মৃ তেক দাফন করার সময় িতন মুি� মািট মৃ েতর মাথার িদক
েথেক �বের েদওয়ার িক েকান শরঈ িভি� আেছ?
উ�রঃ না, এর েকান শর‘ঈ িভি� েনই। �বের মািট েদওয়ার সময়
েযখান েথেকই মািট েদওয়া শুরু ক, সমসয্া েন।
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�� ৪৪: মৃ তেক দাফেনর পের তােক েফেরশতা�েয়র �ে�র জবাব
�রণ কিরেয় েদওয়ার িবধান িক?
উ�রঃ এ িবষেয় �হণেযাগয্ কথা হে, দাফেনর পের েকােনা িকছু
�রণ কিরেয় েদওয়া যােব না; বরং তার জনয্ ক্ষমা �াথর্না করেত হেব
�বের �ে�র জবােব দৃ ঢ় থাকার জনয্ েদ‘আ করেত হেব। েকননা দাফেনর
পের মৃ তেক �রণ কিরেয় েদওয়ার বয্াপাের আবু উমামা রািদয়া�াহু ‘আনহ
হেত বিণর্ত হাদীছিটদু বর্।
�� ৪৫: মৃ তেক দাফেনর পূ েবর্ তার পেক্ষ সাক্েণর েরওয়াজ
িকছু িকছু মুসিলম সমােজ �চিলত আেছ। মৃ েতর েকান আ�ীয় বা অিভভাবক
জনগণেক উে�শয্ কে বেল, আপনারা মৃ েতর বয্াপাের িক সাক্ষয্ �
করেবন? তখন তারা তার বয্াপাের সততার সাক্ষয্ �দান। এসব
কমর্কে�র েকান িভি� িক শরী‘আেত আেছ?
উ�রঃ শরী‘আেত এর েকান িভি� েনই এবং কােরা জনয্ এরূপ বলা
উিচৎ নয়। েকননা এিট িবদ‘আেতর অ�ভুর্। তাছাড়া তার বয্াপাের েকউ
অসততার সাক্ষয্ িও পাের, আর েস েকে� েসিট হেব তার জনয্ অপমান
এবং লা�নার িবষয়। কারণ এ িবষেয় একিট হাদীছ পাওয়া যায়। রাসূ ল
সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম একদা তাঁর ছাহাবীগেণর সে� িছেলন।
এমতাব�ায় একিট মৃ তেক তাঁেদর পাশ িদেয় িনেয় যাওয়া হল এবং তাঁরা তার
�শাংসা করেলন। তখন রাসূ ল সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বলেলন,
‘অপিরহাযর্ হেয় েগে’। এরপর আেরকিট লাশ তাঁেদর পাশ িদেয় েগল িক�
তাঁরা তার বদনাম করেলন। অতঃপর রাসূ ল সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম
বলেলন, ‘অপিরহাযর্ হেয় েগে’। ছাহাবীগণ (রািদয়া�াহু ‘আনহু) িজেজ্ঞ
করেলন, ‘অপিরহাযর্ হেয় েগে’ অথর্ ি? রাসূ ল সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম
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বলেলন, ‘েতামরা যার �শংসা করেল, তার জনয্ জা�াতঅপিরহাযর হেয় েগেছ।
আর েতামরা যার বদনাম করেল, তার জনয্ জাহা�ামঅপিরহাযর হেয় েগেছ।

27
२६

�� ৪৬: ‘দু ’জন বয্ি�েক �বের শাি� েদওয়া হি�। ফেল শাি�
মােফর জনয্ রাসূ সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম তােদর �বের েখজুেরর
28
ডাল পুেঁ ত িদেলন’ এই হাদীেছর আেলােক �বেরর উপের গােছর কাঁচা ডাল
২৭

ইতয্ািদেপাঁতা িক সু �াত নািক এিট রাসূ ল সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম–এর
জনয্ িনিদর্� ি? আর তার জনয্ িনিদর্� হওয়ার দলীলইবা ?
উ�রঃ �বেরর উপের গােছর কাঁচা ডাল বা ঐ জাতীয় িকছু েপাঁতা
সু �াত নয়; বরং ইহা একিদেক েযমন িবদ‘আত, অনয্িদেক েতমি মৃ ত বয্ি�
স�েকর্ খারাপ ধারণা েপােণর শািমল। েকননা নবী সা�া�াহু ‘আলাইিহ
ওয়াসা�াম সব �বের এরূপ রাখেতন ন। শুধুমা� ঐ �বর দ’িটেত িতিন
েরেখিছেলন। কারণ িতিন জানেত েপেরিছেলন েয, তােদরেক শাি� েদওয়া
হে�। অতএব, �বেরর উপের েখজুর ডাল েপাঁতা মৃ েতর �িত অনয্ায় এবং
তার স�েকর্ খারাপ ধারণ েপাষণ ৈব িকছু ই নয়। আর েকউ তার মুসিলম
ভাই স�েকর্ খারাপ ধারণা েপাষণ করেত পাে না। েকননা েকউ কােরা
�বেরর উপর েখজুেরর ডাল েপাঁতার অথর্ই হে, েস িব�াস কের েয, ঐ
�বরবাসীেক শাি� েদওয়া হে�। কারণ রাসূ ল সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম
ঐ বয্ি��য়েক শাি� েদওয়ার িবষয়িট জানেত েপেরিছেলন বেলই েতা তােদর
�বেরর উপের েখজুেরর ডাল পুঁেতিছেলন।
সংিক্ষ�ভাে ব বলা য, �বেরর উপের েখজুেরর ডাল বা এ জাতীয়
িকছু েপাঁতা িবদ‘আত এবং মৃ তবয্ি� স�েকর্  –ধারণা েপাষণ। েকননা েয
ডাল পুঁেত, েস মেন কের �বরবাসীেক শাি� েদওয়া হে�। আর েসজনয্ই েতা
27

. বু খারী, ‘জানাযা’ অধয্া, হা/১৩৮৬; মু সিলম, ‘জানাযা’ অধয্া, হা/৯৪৯।

28

. বু খারী, ‘অযূ ’ অধয্া, হা/২১৬।
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েস তার শাি� লাঘব করেত চায়। এখােন আেরকিট িবষয় হে�, আ�াহ ঐ
বয্ি��েয়র েক্ষে� রা সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম–এর সু পািরশ �বূ ল
কেরিছেলন; িক� িতিন মৃ ত বয্ি�র েক্ষে� আমা সু পািরশ �বূ ল করেবন
িকনা তা েতা আমরা জািন না।
�� ৪৭: ইমাম ফরয ছালােতর সালাম িফরােনার সে� সে� মৃ ত
বয্ি�র আ�ী-�জন তােক �ত দাফন করার উে�েশয্ তিড়ঘিড় কের ইমােমর
সামেন জানাযা পড়ােনার জনয্ িনেয় আে। এেক্ষে� মৃেতর আ�-�জেনর
করণীয় আসেল িক? আর ইমামেকইবা আপিন িক নছীহত করেবন?
উ�রঃ যিদ পিরপূ ণর্ জাম‘আত পায়িন এমন মুছ�ীর সংখয্া অেনক হ,
তেব জানাযা ছালােতর জনয্ একটু অেপক্ষা করা । তাহেল েবশী সংখয্ক
মানু ষ তার জানাযা পড়েত পারেব এবং তারা েনকী েথেক বি�ত হেব না।
তেব এধরেনর েকান কারণ না থাকেল েদরী না কের জানাযার ছালাত আদায়
কের তাড়াতািড় দাফন করা ভাল।
�� ৪৮: মৃ েতর সােথ েলনেদন সং�া� িকছু ঘেট থাকেল মৃ ত বয্ি�র
অিভভাবক েস িবষয়িট সমাধােনর জনয জানাযায় অংশ�হণকারীেদর কােছ
আেবদন করেত পাের িক?
উ�রঃ এমন কমর্ িব‘আেতর অ�ভুর্। েকননা মৃ েতর সােথ যার
েকােনা েলনেদন েনই, মৃ ত বয্ি� স�েকর্ তার মেন িকছুই থােক । আর যার
সােথ মৃ ত বয্ি�র েলনেদন থােক এবং েস যিদ তা আদায় কে মৃ তুয্বরণ কে,
তাহেলও তার মেন িকছু থােক না। িক� যিদ মৃ ত বয্ি� েলনেেনর পিরসমাি�
না কের মারা যায়, তাহেল েলনেদেন জিড়ত বয্ি তার সমাধান করেতও
পাের, আবার নাও করেত পাের। রাসূ ল সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন,
‘েয বয্ি� পিরেশাধ করার িনয়য্েত কােরা কাছ েথেক অ-স�দ িনল, আ�াহ
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তার পক্ষ েথেক আদায় কের িদে। িক� েয বয্ি� ক্ষিত করার উে�ে
কােরা অথর-স�দ িনল, আ�াহ তার ক্ষ সাধন করেবন’।

29
२८

�� ৪৯: �বর িযয়ারেতর �কারগুিল িক ি?
উ�রঃ িশক্ষা ও উপেদশ ণ এবং ছওয়ােবর আশায় মানু ষ �বর
িযয়ারত করেব। রাসূ ল সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন, ‘েতামরা �বর
িযয়ারত কর। েকননা তা আেখরাতেক �রণ কিরেয় েদয়’।

30
२९

তেব েয বয্ি� বরকত লােভর উে�েশয্ অথবা �বরবাসীর কাে
�াথর্নার উে�েশয্ �বর িযয়ারত ক, তার এই িযয়ারত িবদ‘আতী িযয়ারতও
হেত পাের, আবার িশরকী িযয়ারতও হেত পাের। আ�াহর �শংসা েয,
আমােদর েদেশ (অথর্াৎ েসৗদী আরে) এমনিট পাওয়া যায় না। যিদও েকান
েকান ইসলামী রাে� এরূপ িযয়ারেতর �চলন আে।
যােহাক, �বর িযয়ারত দু ই ধরেনরঃ
১. িনিদর্�ভােব েকান এক বয্ি�র �বর িযয়ারত ক। এই েক্ষে� িযয়ারতকার
�বরিটর পােশ দাঁিড়েয় তার জনয্ যত ই�া েদ‘আ করেব; েযমনিট রাসূ ল
সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম কেরিছেলন। (ঘটনা হল) রাসূ ল সা�া�াহু
‘আলাইিহ ওয়াসা�াম আ�াহর কােছ তাঁর মােয়র জনয্ ক্ষমাথর্নার অনুমিত
চাইেল আ�াহ তা‘আলা তাঁেক অনু মিত েদন িন। িক� তাঁর মােয়র �বর
িযয়ারেতর অনু মিত চাইেল িতিন তাঁেক অনু মিত েদন।
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३०

ফেল িতিন তাঁর

কিতপয় ছাহাবীেক িনেয় তাঁর মােয়র �বর িযয়ারত কেরন।

29

. বু খারী, ‘ঋণ েনওয়া’ অধয্া, হা/২৩৮৭।

30

. ইমাম মু সিলম হাদীছিট বণর্না কেরেছন এভাে, ‘েতামরা �বর িযয়ারত কর। েকননা তা
মরণেক �রণ কিরেয় েদয়’ (‘জানাযা’ অধয্া, হা/৯৭৬)।

31

. মু সিলম, ‘জানাযা’ অধয্া, হা/৯৭৬।
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২. �বর�ােনর সবার �বর িযয়ারত করা। এেক্ষে� িযয়ারতকারী �বরসমূহে
সামেন কের দাঁড়ােব এবং �বরবাসীেদরেক সালাম �দান করেব; েযমনিট
রাসূ ল সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বাকী‘ নামক �বর�ান িযয়ারেতর সময়
করেতন। িতিন বলেতন:
َ ُ َ ْ ُ ُ ّ َ َ ْ ّ � َ ْ ْ َ َ َ ْ ُ ْ َ َ ُّ َم
َ �َ ال ْ ُﻤ ْﺴﺘَ ْﻘﺪﻣ
ُ ّ  ﻳَ ْﺮ َﺣ ُﻢ.ﻮن
�
 َِﻧَﺎ ِإن ﺷﺎء �َ ﺑِ�ﻢ ﻻ ِﺣﻘ،�»لﺴَﻼ ﻋﻠﻴ�ﻢ دار ﻗﻮمٍ مُﺆ ِﻣ ِﻨ
ِ ِ
َْ ْ ُْ ْ ُ ْ
ّ
ّ ْ َ َ َ ْ ُ َ ْ َ َ ْ ْ َ َ ّ َُ َ ْ َ ُ َ َ َ َ َ ُ ُ ْ َ َ َ َ ّﻬ
 وﻻ �ﻔ ِﺘَﺎ، اﻠَ َ ﻻ ﺗ ِﺮﻣﻨﺎ أﺟﺮﻫﻢ،ﺎ�ﻴﺔ
ِ  �ﺴﺄل اﷲ ﻟﺎ وﻟ�ﻢ اﻟﻌ.ِﻨَﺎ َو ِﻣﻨ�ﻢ َوالﻤﺴﺘﺄ ِﺧ ِﺮ�ﻦ
َ
َ
ْ
ُ َْ
« َواﻏ ِﻔ ْﺮ َﻟﺎ َولﻬُ ْﻢ،َ�ﻌﺪﻫ ْﻢ
‘েহ �বরবাসী মুিমনগণ! আপনােদর উপর শাি� বিষর্ত েহা। আমরাও
ইনশাআ�াহ আপনােদর সােথ িমিলত হব। আমােদর ও আপনােদর অ�বতর্ী ও
পরবতর্ীেদর উপে আ�াহ রহম করু। আমরা আমােদর ও আপনােদর জনয্
আ�াহর কােছ িনরাপ�া �াথর্না করি। েহ আ�াহ! তােদর পূ ণয েথেক আপিন
আমােদরেক বি�ত করেবন না। তােদর মৃ তুয্র পের আমােদরেক আপিন
েফতনায় েফলেবন না। আপিন আমােদরেক এবং তােদরেক ক্ষমা কে
32
িদন’।
৩১ F

�� ৫০: মৃ ত বয্ি�েক সালাম �দােনর সময় ি�বলামুখী হওয়া িক
শরী‘আত স�ত?
উ�রঃ মৃ ত বয্ি�র িদেক িফের তােক সালাম করেব এবং তার জনয
েদা‘আ করেব। ি�বলামুখী হওয়ার �েয়াজন েনই।
�� ৫১: েকবলমা� �বর�ােন �েবশ করেল মৃ তেদর �িত সালাম
েদওয়া সু �াত নািক �বর�ােনর পাশ িদেয় অিত�ম করেলও তােদরেক
সালাম েদওয়া যায়?
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উ�রঃ শরী‘আত গেবষকগণ বেলন, েকউ �বর িযয়ারত করেত যাক
অথবা �বেরর পাশ িদেয় অিত�ম করু, তার জনয্ একটু আেগ উে�িখত
েদা‘আিটর মাধয্েম �বরবাসীেদর জনয্ ে‘আ করা সু �াত।
�� ৫২: েশাক পালেনর সময় িবধবা �ীর উপর িক িক িনিষ�?
দলীলসহ জবাবদােন বািধত করেবন।
উ�রঃ েশাক পালেনর সময় িবধবা �ীর উপর েযসব িবষয় িনিষ�ঃ
এক. �েয়াজন ছাড়া বাড়ী েথেক েবর হেব না। েযমনঃ েস অসু � হেল
হাসপাতােল েযেত পারেব, তেব িদেনর েবলায় যােব। অনু রূপভােব যররী
কারণ ছাড়া বাড়ী েথেক েবর হেব না। েযমনঃ তার বাড়ী �েস পড়ার উপ�ম
হল এবং েভে�চুের তার গােয়র উপর পড়ার ভয় েপল, অথবা তার বাড়ীেত
আগুন েলেগ েগল ইতয্া। িব�ানগণ বেলন, িদেনর েবলায় দরকাের েবর হেত
পাের। িক� রােত যররী কারণ ছাড়া েবর হেব না।
দু ই. েখাশবূ বয্বহার করেব ন। েকননা রাসূ ল সা�া�াহু ‘আলাইিহ
ওয়াসা�াম েশাক পালনকািরণীেক ঋতুমু� না হওয়া পযর্� েখাশব বয্বহার
করেত িনেষধ কেরেছন। ঋতুমু� হওয়ার পর ঋতুর িচ� দূ র হওয়ার উে�েশয্
সামানয্ পিরমাণ আযফার(এক �কার েখাশবূ ) বয্বহার করে।
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িতন. েশাভাবধর্ক সু�র েকােন েপাশাক পিরধান করেব না। েকননা
নবী সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম এমন েপাশাক পরেত িনেষধ কেরেছন।
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. উে� আি�ইয়াহ (রািদয়া�াহু ‘আনহা) বেলন, ‘আমােদরেক িতন িদেনর েবশী েশাক পালন
করেত িনেষধ করা হত। িক� �ামী মারা েগেল চার মাস ১০ িদন েশাক পালন করার আেদশ
করা হত। ঋতুমু � হওয়ার পর পিব� হেয় আমােদরেক সামানয্ পিরমাণ আযফার বয্বহাের
অনু মিত েদওয়া হত’ (বু খারী, ‘তালা�’ অধয্া, হা/৫৩৪১; মু সিলম, ‘তালা�’ অধয্া, হা/৯৩৮)।
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. উে� আি�ইয়াহ (রািদয়া�াহু ‘আনহা) বিণর্ত উে�িখত হাদীেছ এেসে, ‘আমােদরেক রঙীন
কাপড় পরেত িনেষধ করা হত। তেব এক ধরেনর েডারা-কাটা েপাষাক পরার অনু মিত েদওয়া
হত’।
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ফেল েস েকােনা রকম সাজস�া ছাড়াই ঐ জাতীয় সাধারণ েপাশাক পরেব,
বািড়েত �াভািবক েযসব েপাশাক পরা হয়।
চার. েচােখ সু রমা লাগােব না। েকননা নবী সা�া�াহু ‘আলাইিহ
ওয়াসা�াম েচােখ সু রমা লাগােত িনেষধ কেরেছন।
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তেব যিদ সু রমা লাগােত

বাধয্ হ, তাহেল এমনভােব লাগােব যােত রােত সু রমার রঙ �কাশ না পায়।
আর িদেনর েবলায় উহা মুেছ েফলেব।
পাঁচ. অলংকার পরেব না। েকননা সু �র েপাশাক পরাই যিদ িনেষধ
হয়, তাহেল অলংকার পরার িনেষধাজ্ঞা েতা আেরা �াভাি।
েস পুরুষেদর সােথ কথা বলেত পারে, েফান-েমাবাইেল কথা বলেত
পারেব। বাড়ীেত �েবেশ শরী‘আেত বাধা েনই এমন বয্ি�েক বাড়ীেত
�েবেশর অনু মিত িদেত পারেব। রােত ও িদেন বাড়ীর ছােদ উঠেত পারেব।
�েতয্ক জুম‘আয় েগাসল করা তার জনয্ আবশয– িকছু সাধারণ জনতার
এমন ধারণা িঠক নয়। �েতয্ক স�ােহ তােক তার মাথার চুলও খুলেত হেব
না।
অনু রূপভােব ই�ত েশষ হওয়ার পের িকছু িজিনষ িনেয় েবর হওয়া
এবং সবর্�থ যার সােথ সাক্ষ হেব, তােক তা দান কের েদওয়ার �থাও
শরী‘আত স�ত নয়; বরং তা িবদ‘আত।
�� ৫৩: �ী েয বাড়ীেত থাকা অব�ায় তার কােছ তার �ামীর মৃ তুয্
খবর এেসেছ, েসই বাড়ীেত েশাক �কােশর িদনগুি কাটােনা িক তার জনয
আবশয্ নািক তার �ামীর বাড়ীেত? ওখান েথেক তার বাবার বাড়ীেত বা
অনয্েকা বাড়ীেত যাওয়া িক তার জনয ৈবধ হেব?
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. উে� আি�ইয়াহ (রািদয়া�াহু ‘আনহা) বিণর্ত উে�িখত হাদীেছ এেসে, ‘আমােদরেক েচােখ
সু রমা লাগােত িনেষধ করা হত’।

36

উ�রঃ েয বাড়ীেত েস বসবাস করত, েসখােন অব�ান করা তার জনয
আবশয্। ধরা যাক, েস তার েকান আ�ীেয়র বাড়ীেত েবড়ােত েগেছ এবং
এমতাব�ায় তার �ামীর মৃ তুয্ খবর এেসেছ। এেক্ষ পূ েবর বসবাসকৃত বাড়ীেত
িফের যাওয়া তার জনয আবশয্। েয পাঁচিট িবষয় েথেক তােক দূ ের থাকার কথা
বলা হেয়েছ, ত�েধয একিট হল, েস তার বাড়ী েথেক েবর হেব না।
�� ৫৪: মিহলােদর �বর িযয়ারত স�েকর িব�ািরত জািনেয় বািধত
করেবন।
উ�রঃ মিহলােদর �বর িযয়ারত করা হারাম; বরং কবীরা েগানাহ।
েকননা রাসূ ল সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম �বর িযয়ারতকািরণীেদরেক
অিভশাপ কেরেছন। তেব িযয়ারেতর িনয়য্ ছাড়াই েকােনা মিহলা যিদ �বেরর
পাশ িদেয় অিত�ম কের, তাহেল িকছু ক্ দাঁিড়েয় �বরবাসীেদর জনয েদা‘আ
করেল েকান সমসয্ েনই। ছহীহ মুসিলেম বিণর্ আেয়শা (রািদয়া�াহ ‘আনহা)–
এর হাদীেছ এমনই ইি�ত পাওয়া যায়।
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�� ৫৫: বতর্মাে প�-পি�কায় েশাক �কােশর এবং মৃ তবয্ি�
অিভভাবকেদর পক েথেক েশাক �কাশকারীেদর ধনয্বা জানােনার ধূ ম পেড়
েগেছ। এমন েরওয়ােজর হুকু িক? এিট িক িনিষ� িবলাপ ও মাতেমর আওতায়
পড়েব? উে�খয েয, পি�কায় েশাক �কাশ এবং েশাক �কাশকারীেদরেক
ধনয্বা জানােত কখনও পি�কার পুেরা পৃ �া েলেগ যায়, যার বয্য়ভা দশ হাযার
সঊদী িরয়াল পেড়। ইহা িক অপচেয়র অ�ভুর্ হেব?
উ�রঃ হয্া.. আমার মেত, এমন েরওয়াজ িনিষ� িবলােপর আওতাভু�
হওয়ার স�াবনা রেয়েছ। এমন আমল িনিষ� িবলােপর আওতাভু� না হেলও
অ�তঃ এেত স�েদর অপচয় ও অপবয্ েতা হয়ই। মূ লতঃ েশাক �কাশ
ধনয্বা জানােনার মত েকােনা িবষয় নয় েয, মানু ষেক পি�কার মাধয্ে এতেবশী
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উ�ু � হেত হেব। বরং েশাক �কােশর অথর হল, েশাক�� বয্ি�ে ক� সেহয্
�িত শি�শালী কের েতালা। এিট ভ�তা রক্ষ েকােনা িবষয় নয় এবং না
েকােনা ধনয্বা জানােনার িবষয়। মানু ষ যিদ েশাক �কােশর অ�িনর্িহ তাৎপযর
জানত, তাহেল পি�কায় েশাক �কাশ, েশােকর জনয সমেবত হওয়া, খানা-িপনার
আেয়াজন করা ইতয্াি কমর্কাে� ধাের-কােছও েযত না।
�� ৫৬: েশাক �কােশর সময় উে�খ করেত িগেয় আপিন বেলেছন,
মৃ তুয্ঘিট কারণ ছাড়া অনয কারেণও েশাক �কাশ করা েযেত পাের। িক�
আসেলই িক অনয কারেণ েশাক �কাশ করা যায়? আর েগেল িকভােব তা �কাশ
করেত হেব?
উ�রঃ েশাক�� বয্ি�ে ৈধযর্ধারেণর �িত শি�শালী করাই হল েশাক
�কাশ। েসজনয তা মৃ তুয্ঘিট কারণ ছাড়া অনয েক্ষে হেত পাের। েযমনঃ
�চুর স�দ হািরেয় যাওয়ার কারেণ েকউ েশাকা�� হেলা এবং েস যােত েভে�
না পেড় েসজনয আপিন েশাক�কাশ করতঃ তােক ৈধযর্ধারেণর �িত উৎসািহত
করেলন।
�� ৫৭: দু ই ঈেদর িদন এবং জুম‘আর িদনেক �বর িযয়ারেতর জনয
িনিদর্ কের েনওয়ার িবধান িক? এই িদনগুিলে িক জীিবতেদর সােথ সাক্ষ
করেত হেব নািক �বর িযয়ারত করেত হেব?
উ�রঃ এই িদনগুিলে �বর িযয়ারেতর জনয িনিদর্ কের েনওয়ার
েকােনা িভি� েনই। সু তরাং ঈেদর িদনেক �বর িযয়ারেতর জনয িনিদর্ কের
েনওয়া এবং এমন আমলেক শরী‘আতস�ত মেন করা িবদ‘আত। েকননা রাসূ ল
সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম েথেক এমেমর িকছু ই বিণর্ হয় িন এবং েকােনা
িব�ান এ মেতর পেক অিভমত িদেয়েছন মেমর্ আমার জানা েনই। তেব
জুম‘আর িদেনর বয্াপাে কিতপয় িব�ান বেলেছন, এই িদেন �বর িযয়ারত করা
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উিচৎ। তেব তাঁরা তাঁেদর মেতর পেক রাসূ ল সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম
েথেক েকান দলীল েপশ কেরন িন।
�� ৫৮: মিহলা কতৃর্ রাসূ ল সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম–এর �বর
িযয়ারত এবং অেনয্ �বর িযয়ারেতর মেধয িক েকান পাথর্ক আেছ? মিহলা
কতৃর্ �বর িযয়ারেতর িনেষধাজ্ িক ‘আম বা সািবর্ িবধান নািক রাসূ ল
সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম–এর �বর এই হুকু েথেক আলাদা?
উ�রঃ মিহলা কতৃর্ িবেশষভােব রাসূ ল সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম–
এর �বর িযয়ারেতর ৈবধতার পেক েকােনা দলীল েনই। সু তরাং মিহলা কতৃর্
রাসূ ল সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম–এর �বর িযয়ারত অনয েয েকােনা বয্ি�
�বর িযয়ারেতর মতই। একারেণ আ�াহর শুকিরয় েয, মিহলা ছালােত অথবা
ছালােতর বাইের রাসূ ল সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম–এর �িত সালাম �দান
করেলই তার জনয যেথ� হেব। েকননা েস পৃ িথবীর েয েকােনা �া� েথেক
সালাম �দান করু না েকন, তার সালাম রাসূ ল সা�া�াহ ‘আলাইিহ
ওয়াসা�াম–এর রূ বরাবর েপৗঁে েদওয়া হয়।
�� ৫৯: �বেরর উপর েলখা অথবা �বর রঙীন করার িবধান িক?
উ�রঃ �বর রঙীন করা �বরেক চুনকাম বা �া�ার করার মতই। আর
রাসূ ল সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম �বরেক চুনকাম বা �া�ার করেত িনেষধ
কেরেছন।

37
३६

এছাড়া এিট মানু েষর মেধয গবর–অহংকার সৃ ি�র একিট মাধয্। ফেল

এর মাধয্ে �বরসমূ হ অহংকােরর �ান িহসােব পিরগিণত হেব। অতএব, তা
পিরতয্া করা উিচৎ।

37

. হাদীছিট জােবর রািদয়া�াহ ‘আনহ বণর্ন কেরন (মু সিলম, ‘জানাযা’ অধয্া, হা/৯৭০)।

39

এমিনভােব রাসূ ল সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম �বের িলখেত িনেষধ
কেরেছন।

38
३७

তেব েলখা যিদ েকবলমা� পিরচয় দােনর উে�েশয হয় এবং তােত

েকান �শাংসার উে�খ না থােক, তাহেল েসেক্ষ কিতপয় আেলম িশিথলতা
�দশর্ কেরেছন। তারা বেলেছন, েলখােত যিদ মৃ ত বয্ি� স�ান �কাশ পায়,
তাহেল তা রাসূ ল সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম–এর িনেষধাজ্ঞ অ�ভুর্ হেব।
েকননা �বের েলখা েথেক িনেষধেক �বর পাকা করা েথেক িনেষেধর সােথ
তুলনা করা হেয়েছ।
�� ৬০: �ীকৃত েকােনা সৎ ও জ্ঞা মানু ষ মারা েগেল তাঁর �বর
িযয়ারতকারীেদর সংখয্ েবশী হয়। িক� েসিট েযন িশেকর্ মাধযেম পিরণত না
হয়, েসজনয িকছু িকছু ছা� এত েবশী পিরমাণ িযয়ারত করেত িনেষধ কের
থােক। একেণ এিবষেয় আপনার মতামত জািনেয় বািধত করেবন।
উ�রঃ ছা�েদর এই মতিট আিমও িঠক মেন কির। েকননা েনককার ও
জ্ঞানীে �বর েবশী েবশী িযয়ারত করেল পরবতর্ীে এই িযয়ারত িশেকরর
পযর্াে িনেয় েযেত পাের। েসজনয �বর িযয়ারত ছাড়াই তাঁেদর জনয েদা‘আ করা
উিচৎ। েকননা আ�াহ বা�ার েদা‘আ �বূ ল করেল তা মৃ ত বয্ি� জনয ফায়দা
িদেব। বা�া মৃ ত বয্ি� �বেরর কােছ এেস েদা‘আ করু অথবা বাড়ীেত বা
মসিজেদ েদা‘আ করু, েসিট েকােনা বয্াপা নয়। ফেল �বেরর কােছ েবশী
েবশী যাওয়ার �েয়াজন েনই। অতএব, ছা�েদর এই িনেষধাজ্ যু ি�যু �, িবেশষ
কের বতর্মা যামানায়।

38

. জােবর রািদয়া�াহ ‘আনহ বেলন, রাসূ ল (ছাঃ) �বর পাকা করেত, �বের িলখেত, �বেরর উপর
ভবন বানােত এবং �বর পদদিলত করেত িনেষধ কেরেছন (আবূ দাঊদ, ‘জানাযা’ অধয্া,

হা/১০৫২; ইবনু মাজাহ, ‘জানাযা’ অধয্া, হা/১৫৬২-১৫৬৪; শায়খ আলবানী (রেহমাহু�া)
হাদীছিটেক ‘ছহীহ’ বেলেছন)।

40

�� ৬১: খারাপ �কৃিতর মানু ষ মারা েগেল েলােক অেনক সময় তার
েদাষ�িট বণর্ন কের। অথচ ছহীহ বু খারীেত এেসেছ, ‘েতামরা মৃ তেদরেক গািল
39
িদও না। েকননা তারা তােদর কৃতকেমর্ �িতদান �াি�র �েল েপৗঁে েগেছ’।
३८

একেণ, ঐসব েলাক িক এই িনেষধাজ্ঞ মেধয পেড়?
উ�রঃ হয্া, যিদ ঐ বয্ি� খারাপ িদক বণর্না েপছেন তােক গািলগালাজ করার উে�শয থােক, তাহেল তা জােয়য নয়। িক� এর উে�শয যিদ হয়,
তার আমেলর মত আমল েথেক মানু ষেক সতকর্ীকর, তাহেল তােত েকােনা
সমসয্ েনই। েকননা এর মাধয্ে েস অেনয্ কলয্া কামনা কের।
�� ৬২: �বের মৃ ত বয্ি� জনয ‘�াতীফা’ বা মখমল ও েরশমী জাতীয়
কাপড় েদওয়ার হুকু িক? ছহীহ মুসিলেম এেসেছ, ইবনু আ�াস রািদয়া�াহ
‘আনহ রাসূ ল সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম–এর �বের লাল �াতীফা
িদেয়িছেলন।

40
३९

উ�রঃ েকউ েকউ �বের �াতীফা েদওয়ার পেক মত �কাশ করেলও এ
িবষেয় আমার ি�মত রেয়েছ। েকননা েকােনা একজন ছাহাবী েথেকও বিণর্ হয়
িন েয, তারা এমনিট কেরেছন। তেব হেত পাের েয, তা রাসূ ল সা�া�াহ
‘আলাইিহ ওয়াসা�াম–এর জনয িনিদর্ িছল। ি�তীয়তঃ যিদ এমন প�িত চালু
করা হয়, তাহেল মানু ষ �িতেযািগতায় েনেম পড়েব এবং �েতয্ে চাইেব তার
িনজ� মৃ ত বয্ি� �বের অেনয্ েচেয় সু �র কাপড় িদেত। অবেশেষ �বরসমূ হ
মানু েষর অহংকােরর �ােন পিরণত হেব।
�� ৬৩: রাসূ ল সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম–এর েগালাম শুরান
যখন তাঁর �বের কাপড় িদেয়িছেলন, তখন ছাহাবীগণ (রািদয়া�াহ ‘আনহু) তার
িবেরািধতা কেরিছেলন মেমর েকান দলীল আেছ িক? ছাহাবীগণ (রািদয়া�াহ
39

. বু খারী, ‘জানাযা’ অধয্া, হা/১৩৯৩।

40

. মু সিলম, ‘জানাযা’ অধয্া, হা/৯৬৭।

41

‘আনহু) এই কাপড় আবার েবর কের েফেলিছেলন মেমর্ ব�েবয্ সিঠকতাইবা
কতটুকু?
উ�রঃ এ িবষেয় আমার িকছু ই জানা েনই।
�� ৬৪: ইমাম মুসিলম বিণর্ আবু হুরায়রহ রািদয়া�াহ ‘আনহ–এর
হাদীেছ রাসূ ল সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন, ‘েকােনা মুসিলম বয্ি�
রূ যখন েবর হেয় যায়, তখন দু ’জন েফেরশতা তা িনেয় উপের উেঠ। হা�াদ
(হাদীছিটর একজন বণর্নাকার) বেলন, অতঃপর রাসূ ল সা�া�াহ ‘আলাইিহ
ওয়াসা�াম ঐ রূেহ সু গি� এবং িমস্েক আ�েরর কথা উে�খ করেলন। রাসূ ল
সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন, ঐ সময় আসমানবাসী বেলন, যমীন েথেক
পিব� আ�া এেসেছ।…আ�াহ আপনার উপর রহমত বষর্ করু এবং আপনার
শরীেরর �িতও রহমত বষর্ করু, যােক আপিন সৎ আমল �ারা পিরচািলত
করেতন। অতঃপর তােক তার �ভূ র িদেক িনেয় যাওয়া হেব। তারপর আ�াহ
বলেবন, এেক েশষ সময় পযর্ িনেয় যাও। অনু রূপভাে কােফরেকও বলা হয়,
এেক েশষ সময় পযর্ িনেয় যাও।

41
४०

একেণ হাদীেছ ‘েশষ সময় পযর্’ �ারা িক

বু ঝােনা হেয়েছ?
উ�রঃ এখােন ‘েশষ সময়’ �ারা ি�য়ামত িদবস বু ঝােনা হেয়েছ।
�� ৬৫: ছহীহ মুসিলেম আবু হুরায়রহ

42
४१

রািদয়া�াহ ‘আনহ বিণর্

হাদীেছ রাসূ ল সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন, ‘আিম আমার �ভূ র কােছ

41

. মু সিলম, ‘জানাযা’ অধয্া, হা/২৮৭২।

42

. অথর্া তােদর উভয়েক এমন �ােন িনেয় যাও, যা তােদর �েতয্েক ি�য়ামত পযর্ অব�ােনর
জনয ৈতরী কের রাখা হেয়েছ। �াযী আয়ায বেলন, মু িমেনর আ�ােক িসদরাতুল মু নতাহা পযর্
িনেয় যাও। আর কািফেরর আ�ােক িনেয় যাও িস�ীন পযর্ (িমর�াতুল মাফাতীহ শারহ

িমশকািতল মাছাবীহ, হা/১৬৪৩-এর বয্াখয �ঃ)।–অনু বাদক।

42

আমার মােয়র জনয ক্ষ �াথর্না অনু মিত চাইলাম। িক� িতিন আমােক অনু মিত
িদেলন না’।
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४२

উ� হাদীছ িক �মাণ কের েয, তাঁর মা জাহা�ামী?

উ�রঃ হয্া, উ� হাদীছ �মাণ কের েয, রাসূ ল সা�া�াহ ‘আলাইিহ
ওয়াসা�াম-এর মা মুশিরকেদর অ�ভুর্ িছেলন। মহান আ�াহ বেলন,
َ َّ
َ �ّاﺬﻟَِّﻳﻦَ آﻣَﻨُﻮا أَن �َ ﺴْﺘَﻐْﻔِﺮُوا لِﻠْﻤُﺮ ْﺸ
َ ِِ﴿َنَ لِﻠﻨَّﻲﺒ
ٰ ﻣِﻦ �َﻌْﺪِ ﻣَﺎ ﺗَبَ�َ لﻬُ ْﻢ
َ �ْ� َلﻮْ ﺎﻛَﻧُﻮا أُو�ِ ﻗُﺮ
ِِ
ْ  و
َ ّﻬ ﻢ
[١١٣ :ﻴﻢ﴾ ]ﻮرة اﺘﻟﻮ�ﺔ
ِ � ُْ أَﺻْﺤَﺎبُ اﺠﻟ َ ِﺤ
‘মুশিরকরা জাহা�ামী একথা �� হওয়ার পর তােদর জনয ক্ষ �াথর্ন
করা নবী ও মুিমেনর জনয উিচৎ নয়, যিদও তারা িনকটা�ীয় হয়’ (তাওবাহ

১১৩)।
অনয্ে আ�াহ বেলন,
َ
ّ
ّ ْ ْ ّ ُ َ ُﺮ
َ َ ْ َ
َُّ�ِﺎ�َ َﺣ َﺮّمَ ا
ﻣ
ﺎر﴾ ]ﺳﻮرة
ِ ﺸك
ِ ﴿ِﻧَﻪ ﻣﻦ
ٍ ﻋَﻠَﻴْﻪِ اﺠﻟَْﻨَّﺔَ وﻣَﺄْوَاهُ اﻨﻟَّﺎرُ وََﺎ لِﻠﻈَﺎل ِ ِﻤ� ِﻣﻦ أﻧﺼ
[٧٢ :ﻤﻟﺎﺋﺪة
‘িন�য় েয বয্ি আ�াহ্র সােথ িশকর কের, আ�াহ তার জনয জা�াত
হারাম কের েদন। আর তার বাস�ান হে� জাহা�াম। অতয্াচারীেদ েকান
সাহাযয্কার েনই’ (মােয়দাহ ৭২)।
�� ৬৬: জুতা পােয় �বর �ােন যাওয়ার হুকু িক? রাসূ ল সা�া�াহ
44
‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন, ‘েহ জুতাওয়ালা, েতামার জুতা েজাড়া খুেলা’। এই
४३F

দলীল িক সিঠক?
43

. মু সিলম, ‘জানাযা’ অধয্া, হা/৯৭৬।

44

. আবূ দাঊদ, ‘জানাযা’ অধয্া, হা/৩২৩০; নাসাঈ, ‘জানাযা’ অধয্া, হা/২০৪৮; ইবনু মাজাহ,
‘জানাযা’ অধয্া, হা/১৫৬৮; আহমাদ, ‘জানাযা’ অধয্া, ৫/৮২; বাশীর রািদয়া�াহ ‘আনহ েথেক
হাদীছিট বিণর্ হেয়েছ। আলবানী হাদীছিটেক ‘হাসান’ বেলেছন।

43

উ�রঃ িব�ানগণ বেলন, জুতা পােয় �বর�ােন যাওয়া মাকরূ। তারা এ
হাদীছেক দলীল িহসােব েপশ কেরেছন। তেব তারা বেলেছন, �েয়াজেনর
তাকীেদ জুতা পােয় �বর�ােন েগেল েকােনা সমসয্ েনই। েযমনঃ সূ যর্তাে
�বর�ােনর মািট খুব গরম থাকেল, েসখােন কাঁটা থাকেল ইতয্াি।
�� ৬৭: ইমাম মুসিলম মুহা�াদ ইবেন �ায়স েথেক বণর্ন কেরন,
আেয়শা (রািদয়া�াহ ‘আনহা) বেলন, েহ আ�াহ্র রাসূ ল! �বরবাসীেদর জনয
আিম িকভােব েদা‘আ করব? রাসূ ল সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন, তুিম
বলেব,
ْ
ْ ْ ْ
َ �َ ال ْ ُﻤ ْﺴﺘَ ْﻘﺪﻣ
َ � َوال ْ ُﻤ ْﺴﻠﻤ
َ ﻤُﺆﻣﻨ
ُ ّ � َو َ� ْﺮ َﺣ ُﻢ
َ ّ ْ َ َ َ ُّ َ م
َ � ِﻨَّﺎ َوال ْ ُﻤ ْﺴﺘَﺄ ِﺧﺮ
�ﻦ
ِ ِ
ِ ِ ﺎر ِﻣﻦ ال
ِِ
ِ »لﺴَﻼ ﻋ أﻫ ِﻞ ﻟِﻳ
ِ
َ ُ َ ُ ُّ َ َ ْ ّ �
«�َ ِﺑ� ْﻢ ﻻ ِﺣﻘﻮن
َِﻧَﺎ ِإن ﺷﺎء
‘�বরবাসী মুিমন এবং মুসলমােনর উপর শাি� বিষর্ েহাক। আমােদর
অ�বতর্ এবং পরবতর্ীেদ উপর আ�াহ রহম করু। আমরা িন�য়ই আপনােদর
সােথ িমিলত হব ইনশাআ�াহ।

45
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এছাড়া বু খারী ও মুসিলেম উে� আি�ইয়া (রািদয়া�াহ ‘আনহা) েথেক
বিণর্, িতিন বেলন, ‘মৃ েতর জানাযা ও কাফন-দাফেন শরীক হেত আমােদরেক
িনেষধ করা হত। িক� আমােদর �িত কেঠারতা �েয়াগ করা হত না’।

46
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অথর্া

এই িনেষধ িছল মাকরূ; হারাম নয়। এসব হাদীছ িক �� �মাণ কের না েয,
মিহলারা যিদ িযয়ারত করেত েযেয় হারাম কাযর এিড়েয় চেল, তাহেল তারা �বর
িযয়ারত করেত পাের? যিদ তা না হয়, তাহেল মুহা�াদ িবন �ায়স বিণর্
আেয়শা (রািদয়া�াহ ‘আনহা) বিণর্ উ� হাদীেছর বয্াখয িক হেব?

45

. ছহীহ মু সিলম, ‘জানাযা’ অধয্া, হা/ ৯৭৪, ৯৭৫।

46

. বু খারী, ‘জানাযা’ অধয্া, হা/১২৭৮; মু সিলম, ‘জানাযা’ অধয্া, হা/৯৩৮।

44

উ�রঃ ইেতাপূ েবর এ জাতীয় একিট �ে�র জবাব আমরা �দান কেরিছ।
আেয়শা (রািদয়া�াহ ‘আনহা)–এর হাদীেছর আেলােক আমরা বেলিছ, েকান
মিহলা �বর িযয়ারেতর উে�েশয েবর হেল তা কবীরা েগানাহ িহসােব িবেবিচত
হেব। িক� যিদ েস �বর িযয়ারেতর িনয়য্ ছাড়াই �বেরর পাশ িদেয় অিত�ম
কের এবং একটু দাঁিড়েয় �বরবাসীেক সালাম েদয়, তাহেল তােত েকােনা েদাষ
েনই। এিটই আেয়শা (রািদয়া�াহ ‘আনহা)–এর হাদীেছর বয্াখয। ফেল
হাদীছ�েয়র মেধয আর ৈবপরীতয থাকল না। ‘আমােদরেক মৃ েতর জানাযা ও
কাফন-দাফেন শরীক হেত িনেষধ করা হত, িক� আমােদর �িত কেঠারতা
েদখােনা হত না’ উে� আি�ইয়া (রািদয়া�াহ ‘আনহা)-এর এই হাদীেছর বয্াখয্
েবশীর ভাগ িব�ান বেলেছন, ‘আমােদরেক মৃ েতর জানাযা ও কাফন-দাফেন
শরীক হেত িনেষধ করা হত’ মেমর উে� আি�ইয়ার এই বণর্নটুকুই ধতর্ব হেব।
আর হাদীেছর পরবতর্ অংশ ‘আমােদর উপর কেঠারতা করা হত না’ তাঁর িনজ�
বু ঝ। তেব হেত পাের এিটই রাসূ ল সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম–এর উে�শয।
িক� মেন রাখেত হেব, জানাযার কােজ শরীক হওয়া আর �বর িযয়ারত করা
এক নয়। েকননা জানাযার কােজ পুরু থাকায় তারা মিহলােদরেক িনিষ� কাজ
েথেক বাধা িদেত পাের; িক� �বর িযয়ারেতর েক্ষ তা েতমনিট স�ব হয় না।
�� ৬৮: ছহীহ মুসিলেম আবু সাঈদ খুদরী রািদয়া�াহ ‘আনহ বিণর্
হাদীেছ রাসূ ল সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন, ‘মুমূষুর েরাগীেদরেক েতামরা
লা ইলা-হা ই�া�া-হ �রণ করাও।

47
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বাহয্ এই হাদীছিট মুমূষুর বয্ি�ে ‘লা

ইলা-হা ই�া�া-হ’ �রণ করােনা ওয়ািজব সাবয্ কের। �� হে�, ওয়ািজব এই
হুকু সু �াত ও মু�াহাব পযর্াে িনেয় আসার েকান দলীল আেছ িক?
উ�রঃ ছাহাবীগেণর আমলই তার দলীল। েকননা তাঁরা �েতয্ মুমূষুরেক
‘লা ইলা-হা ই�া�া-হ’ �রণ করােতন না।
47

. মু সিলম, ‘জানাযা’ অধয্া, হা/৯১৬।

45

�� ৬৯: ছহীহ মুসিলেম আবু হুরায়রহ

রািদয়া�াহ ‘আনহ বিণর্

হাদীেছ �মািণত হয়, রূ ( )ﺭﻭﺡএবং নাফস ( )ﻧﻔﺲএকই অেথর বয্বহ হয়।
হাদীছিট এরূ, রাসূ ল সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন, ‘েতামরা িক
েদখিন, মরেনর সময় মানু ষ অপলক দৃ ি�েত এবং েচাখ েমাটা কের তাকায়?’
ছাহাবীগণ (রািদয়া�াহ ‘আনহু) বলেলন, িন�য়ই। তখন রাসূ ল সা�া�াহ
‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বলেলন, ‘মানু েষর নাফস েবর হওয়ার সময় তার েচাখ
েসিদেক তািকেয় থােক বেল এমন অব�ার সৃ ি� হয়’।
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উে� সালামাহ

(রািদয়া�াহ ‘আনহা) বিণর্ অনয হাদীেছ এেসেছ, ‘যখন রূ িছিনেয় েনয়া হয়,
তখন েচাখ েসিদেক েদখেত থােক’।
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তাহেল রূহই িক নাফস? জািনেয় বািধত

করেবন।
উ�রঃ হয্া, রূ এবং নাফস একই অেথর। মহান আ�াহ বেলন,
َ ّﻲﺘ
ّ
َ
َ َﺘَﻮَ�َ َﻧﻔُﺲَ  ﺣ
ُّ ﴿
[٤٢ : لَﻢْ �َﻤُﺖْ ﻲﻓ َﻣﻨﺎ ِم َﻬﺎ﴾ ]ﺳﻮرة زمﺮ
ِ ﻮْﺗِﻬَﺎ وَاﻟ
ِ�َ م
َ�
ِ
‘আ�াহ মানু েষর �াণ হরণ কেরন তার মৃ তুয্ সময়; আর েয মের না,
তার িন�াকােল’ (যু মার ৪২)।
�� ৭০: ছহীহ মুসিলেম আবূ মােলক আশ‘আরী রািদয়া�াহ ‘আনহ
হেত বিণর্ হাদীেছ রাসূ ল সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন, ‘িবলাপকািরণী
যিদ তওবা না কের, তাহেল আলকাতরার েপাশাক এবং েখাস-পাঁচড়ার বমর
পিরেয় ি�য়ামেতর িদন তােক উঠােনা হেব’।
বলেত িক বু ঝােনা হেয়েছ?

48

. মু সিলম, ‘জানাযা’ অধয্া, হা/৯২১।

49

. মু সিলম, ‘জানাযা’ অধয্া, হা/৯২0।

50

. মু সিলম, ‘জানাযা’ অধয্া, হা/৯৩৪।
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50
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উ� হাদীেছ ‘েখাস–পাঁচড়ার বমর’

উ�রঃ এর অথর হল, তার চামড়ায় েখাস–পাঁচড়া হেব। জাহা�ােমর
আগুে যােত তার কে�র পিরমাণ েবশী হয়, েসজনয এই বয্ব� েনওয়া হেব।
আমরা আ�াহর কােছ জাহা�াম েথেক আ�য় �াথর্ন করিছ।

47

জানাযার িবিধিবধান সং�া�
আেরা িকছু গুরু�পূ মাসআলা
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১. মৃ ত বয্ি�ে এক �ান েথেক আেরক �ােন িনেয় যাওয়া এবং
বারংবার জানাযার ছালাত পড়াঃ যিদ মৃ তেক এক�ান েথেক অনয �ােন িনেয়
যাওয়ার উে�শয হয় বারবার জানাযার ছালাত আদায় করা, তাহেল তা িনকৃ�
িবদ‘আত িহসােব পিরগিণত হেব। এিট সালােফ ছােলহীেনর পথিনেদর্েশ
িবেরাধী এবং মৃ তেক �ত কাফন-দাফেনর েক্ষ রাসূ ল সা�া�াহ ‘আলাইিহ
ওয়াসা�াম-এর িনেদর্েশর িবেরাধী। এছাড়া এর মাধয্ে মৃ তেদর িনেয় মানু েষর
মােঝ গবর-অহংকােরর পদর্ােত উ�ু � হয়ই। শুধ তাই নয়; বরং মৃ েতর কাফনদাফেনর িবষয়িট িবেয়র অনু �ােনর মত হেয় যায়।
আর িবশু কথা হে�, গােয়বানা জানাযা শরী‘আত স�ত নয়। তেব মৃ ত
বয্ি� জানাযা না েকাথাও না পড়া হেল েসেক্ষ তার গােয়বানা জানাযা পড়া
যায়; েযমনিট রাসূ ল সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম নাজাশীর গােয়বানা জানাযা
পেড়িছেলন। অনু রূপভাে েদশ�ধান গােয়বানা জানাযার আেদশ করেল পড়া
েযেত পাের। েকননা ইজেতহাদী েকান িবষেয় রা��ধােনর অবাধয হওয়া উিচৎ
নয়।
তেব েকােনা জায়গা উ�ম হওয়ার কারেণ অথবা েসখােন মৃ ত বয্ি�
পিরবার-পিরজন থাকার কারেণ েসখােন দাফন করার উে�েশয যিদ তােক িনেয়
যাওয়া হয়, তেব তােত েকােনা সমসয্ েনই। িক� েকােনা জায়গা উ�ম হওয়ার
কারেণ েসখােন মৃ ত দাফেনর িভড় পেড় েযেত পাের এই আশংকায়, উ� জায়গা
সংকীণর হওয়ার কারেণ অথবা িঠকমত দাফনকাযর স�াদন করেত না পারার
কারেণ যিদ রা��ধান মৃ তেক েসখােন িনেয় েযেত িনেষধ কেরন, তাহেল িনেয়
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. ‘শায়খ মু হা�াদ িবন ছােলহ কলয্া ফাউে�শন’-এর গেবষণা কিমিট কতৃ র্ এই অংশিট সংেযাজন
করা হেয়েছ।
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যাওয়া যােব না। এমিনভােব ওয়ািরছেদর ক্ষ হেত পাের এমন বয্াক পিরমাণ
অথর বয্ হওয়ার আশংকা থাকেলও মৃ তেক অনয �ােন �ানা�র করা যােব না।
আবার কখনও মুদর্াে অনয �ােন �ানা�িরত করা আবশয্ হেয় পড়েত
পাের। েযমনঃ েকউ যিদ কােফর রাে� মৃ তুয্বর কের, েসখােন মুসিলমেদর
�বর�ান না থােক এবং ঐ েদেশর অনয েকাথাও তােক দাফন করা স�ব না হয়,
তাহেল েসেক্ষ তােক মুসিলম রাে� �ানা�র করা আবশয্।
একই এলাকার একািধক মসিজেদ জানাযা পড়ােনার জনয মৃ ত বয্ি�ে
এক �ান েথেক অনয �ােন �ানা�র করাও জঘনয িবদ‘আত। অতএব, জানাযা
পড়ার জনয মৃ ত বয্ি� িনকেট েযেত হেব; তােক িনেয় ঘুের েবড়ােনা যােব না।
২. জানাযার �ান অতয্ সংকীণর হওয়ার কারেণ মৃ ত বয্ি�
িনকটা�ীয়রা যিদ ইমােমর সােথ একই কাতাের দাঁড়ায়, তাহেল তােত েকােনা
সমসয্ েনই। তেব ইমাম ও �থম কাতােরর মধয্বতর �াে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 একই কাতাের ইমােমর সােথ
দাঁড়ােব না। েকননা জামা‘আেত ছালাত আদােয়র েক্ষ এমনভােব দাঁড়ােনা
সু �াত পিরপ�ী। উে�খয েয, মৃ ত বয্ি� কিতপয় আ�ীয় ইমােমর সােথ একই
কাতাের দাঁড়ােনার জনয সামেন যায় এবং মেন কের, এিটই সু �াত। িক� মূ লতঃ
এমন আমল মারা�ক ভুল, ইমামগেণর উিচৎ মানু ষেক এ বয্াপাে সতকর কের
েতালা। সােথ সােথ তােদরেক বেল িদেত হেব েয, ইহা সু �াত নয়।
৩. িবনা �েয়াজেন �বর�ােন গাড়ী �েবশ করােনা উিচৎ নয়। েকননা
তা একিদেক েযমন �ান সংকীণর কের, অনয্িদে েতমিন জানাযার দৃ শয্ে িববাহ
অনু �ােনর দৃ েশয পিরণত কের। ফেল তা মানু ষেক আেখরােতর কথা �রেণর
িবষয়িট ভুিলেয় েদয়।

49

৪. বতর্মাে েশাক �কােশর সময় মুছাফাহা এবং েকালাকুিলর েয রীিত
মানু ষ চালু কেরেছ, সালােফ ছােলহীন েথেক তার েকােনা িভি� আেছ বেল আমার
জানা েনই। অনু রূপভাে েশাক�কাশকারীেদর উে�েশয মৃ েতর পিরবার-পিরজন
কতৃর্ সািরব� অব�ােনরও েকান িভি� আমার জানা েনই। িক� েকউ েকউ
বেল, যিদ জানাযায় অংশ�হণকারীেদর সংখয্ অেনক হয় এবং মৃ েতর পিরবারপিরজেনর সংখয্ েবশী হয়, তাহেল েশাক �কাশকারীেদর আরােমর উে�েশয
তারা এরূ সািরব� অব�ান �হণ কের। এেত মৃ েতর পিরবার-পিরজনেক খুঁেজ
েপেত েশাক �কাশকারীেদর ক� হয় না। তােদর উে�শয সিঠক হেলও এমন
আমল আমার পছ� নয়।
৫. জানাযা ও কাফন-দাফেন অংশ�হণকারীেদরেক তােদর বতর্মা ও
ভিবষয্ িনেয় ভাবেত হেব। মেন রাখেত হেব, আজ েস মৃ ত বয্ি� জানাযা ও
কাফন-দাফেন অংশ�হণ কেরেছ; িক� কাল তার জানাযায় অনয্র অংশ�হণ
করেব। অতএব, এসময় তােদরেক দু িনয়াবী আলাপ-আেলাচনা পিরতয্া করেত
হেব। েকননা এমন েখাশ গ� করেল একিদেক েযমন তারা আেখরােতর কথা
�রণ করেত বয্থ হয়, অনয্িদে েতমিন তা মৃ েতর েশাকাহত আ�ীয়-�জন ও
ব�ু-বা�েবর মেন আঘাত হােন। রাসূ ল সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম
�বর�ােন �বর খনন স�� হওয়ার আেগ তাঁর ছাহাবীগেণর সােথ বেস
সমেয়াপেযাগী আেলাচনা করেতন। ছহীহ বু খারীেত আলী ইবেন আবু তািলব
রািদয়া�াহ ‘আনহ হেত বিণর্ হেয়েছ, িতিন বেলন, আমরা এক জানাযায়
বা�ী‘উল গার�াদ �বর�ােন িছলাম। অতঃপর রাসূ ল সা�া�াহ ‘আলাইিহ
ওয়াসা�াম এেস বসেলন এবং আমরাও তাঁর পােশ বসলাম। তাঁর হােত িছল
একিট লািঠ, অতঃপর িতিন মাথা েনায়ােয় িচ�াম� অব�ায় লািঠিট িদেয় মািট
খুঁটেত লাগেলন...।
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মুসনােদ আহমাদ, সু নােন আবু দাঊদসহ অনয্ান হাদীছ �ে� বারা ইবেন
আেযব রািদয়া�াহ ‘আনহ হেত বিণর্ হেয়েছ, িতিন বেলন, আমরা আনছারেদর
এক বয্ি� জানাযায় রাসূ ল সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর সােথ েবর
হলাম। আমরা �বর�ােন েপৗঁে েগলাম, িক� তখনও �বর খনন স�� হয় িন।
তখন রাসূ ল সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেস পড়েলন এবং আমরাও
এমনভােব বেস পড়লাম, েযন আমােদর মাথায় পািখ বেস আেছ। রাসূ ল সা�া�াহ
‘আলাইিহ ওয়াসা�াম তাঁর হােতর লািঠ িদেয় মািট খুঁটেত খুঁটেত বলেলন,
‘েতামরা �িতিদন ২/৩ বার আ�াহ্র কােছ �বেরর আযাব েথেক পির�াণ
চাইেব’। অতঃপর িতিন তাঁেদর উে�েশয মৃ তুয্ সময় এবং মৃ তুয্ পের মুিমন ও
কািফেরর অব�া স�েকর আেলাচনা করেলন।
উ� হাদীছ�য় েথেক আমরা জানেত পারলাম, জানাযা ও কাফন-দাফেন
অংশ�হণকারীেদর পার�িরক আেলাচনা হেব মৃ তুয এবং মৃ তুয্ পেরর অব�া
িনেয়।
এই হাদীছ�েয়র আেলােক েকউ েকউ বেলন, এমন অব�ায় মানু ষেদর
উে�েশয িকছু ওয়ায-নছীহত করা উিচৎ। সু তরাং েকউ দাঁিড়েয় তােদর সামেন
আেলাচনা েপশ করেবন। িক� হাদীছ�য় েথেক এমন দলীল �হেণর েকােনা
সু েযাগ েনই। েকননা নবী সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম ব�বয েপশ করার
উে�েশয দাঁড়ান িন; বরং বেস বেস তাঁর আেশপােশর েলাকেদর সােথ িকছু কথা
বেলেছন মা�।
৬. েশাক �কাশকারীেদরেক অভয্থর্ জানােনার জনয মৃ েতর পিরবারপিরজন কতৃর্ বাড়ীেত অব�ােনর রীিত সালােফ ছােলহীেনর যু েগ িছল না।
েসজনয েকউ েকউ ��ই বেলেছন েয, এমনিট করা িবদ‘আত। ‘আল-ই�না
ওয়া শারহু’ ��কার বেলন, েশাক�কােশর জনয বসা অপছ�নীয়। অথর্া মানু ষ
েশাকাহত বয্ি�ে েশাক জানােত আসেব আর েস তােদর অেপক্ষ বেস
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থাকেব, এমন রীিত অপছ�নীয়। তাঁেক মৃ েতর পিরবার-পিরজেনর উে�েশয
খাবার ৈতরীর কথা বলা হেল িতিন বেলন, মৃ েতর পিরবার-পিরজেনর উে�েশয
খাবার ৈতরী করেব; তােদর িনকট আগত েলাকজেনর জনয নয়। েকননা মৃ েতর
বাড়ীেত আগতেদর জনয খাবার ৈতরী করা অপছ�নীয়। কারণ এেত মৃ েতর
বাড়ীেত মানু েষর সমেবত হওয়ার মত একিট অপছ�নীয় কােজর �িত সাহাযয
করা হয়।
মারওয়াযী (রেহমাহু�া) ইমাম আহমাদ েথেক বণর্ন কেরন, িতিন
বেলন, এিট জােহলী যু েগর কমর্কাে� একিট। িতিন কেঠারভােব এর িবেরািধতা
কেরন। অতঃপর িতিন জারীর ইবেন আ�ু �াহ রািদয়া�াহ ‘আনহ-এর হাদীছ
উে�খ কেরন। জারীর রািদয়া�াহ ‘আনহ বেলন, মৃ ত বয্ি�ে দাফেনর পর
তার বাড়ীেত েলাকজেনর উপি�িত এবং তােদর জনয খাবার ৈতরীর িবষয়িট
আমরা িনিষ� েশাক-মাতেমর অ�ভুর্ গণয করতাম। ইমাম নববী তাঁর ‘শারহু
মুহায্যাব’ �ে� বেলন, েশাক �কােশর জনয একে� বসােক ইমাম শােফঈ,
মুহায্যাব ��কার এবং শােফঈ মাযহােবর সবাই অপছ�নীয় গণয কেরেছন।
আবু হােমদসহ অনয্ানয্ ইমাম শােফঈ (রেহমাহু�া)-এর এই উি�র বয্াখয্
বেলেছন, এখােন েশাক �কােশর জনয বসার অথর হল, মৃ েতর পিরবারপিরজেনরা বাড়ীেত একে� বেস থাকেব আর েলাকজন তােদরেক েশাক
জানােব। েসজনয মৃ েতর পিরবার-পিরজেনর উিচৎ, িনজ িনজ কােজ েবিরেয়
যাওয়া। এরপর তােদর সােথ কােরা েকাথাও েদখা হেয় েগেল েশাক জানােব।
এখােন আেরকিট িবষয় হল, মৃ েতর পিরবােরর সদসয্র েশাক
�কাশকারীেদর উে�েশয বাড়ীর দরজা খুেল েরেখ েযন বলেত চায়, আমরা আজ
েশাকাহত, েতামরা আমােদর উে�েশয েশাক �কাশ কর। অনু রূপভাে প�পি�কায় েশাক �কােশর �ান েঘাষণা করার অথর্ তাই। কােরা েশাক �কােশর
�তয্াশ হেয় মুছীবেতর েঘাষণা েদওয়া িক সু �াত?! আ�াহ্র তা�দীরেক
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ি�ধাহীন িচে� েমেন িনেয় ৈধযর্য্ধা করা এবং িবষয়িটেক তার এবং তার �ভূ র
মােঝ সীমাব� রাখা িক উিচৎ িছল না?! সকল সমসয্া আ�াহ্র ওয়াে� িনেজেক
সা�না েদওয়া িক উিচৎ নয়।
েকান েকান এলাকায় তাঁবু খাটােনা হয়, েচয়ার সাজােনা হয় এবং
আেলাকস�া করা হয়। আর উপি�িতেদরেক এত েবশী মা�ায় �েবশ করেত
এবং েবর হেত েদখা যায় েয, িবেয়র অনু �ান এবং এর মেধয েকান পাথর্কয করা
যায় না।
আবার কখনও মৃ েতর রূেহ মাগেফরােতর আশায় �ারী ও
হােফযেদরেক ভাড়া কের আনা হয়। অথচ এসব েক্ষ ভাড়া করা অনয্া। মেন
রাখেত হেব, এই অথর্েলাে �ুরআন পড়েত আসার কারেণ �ারী েকান েনকী
পােব না। ফেল এভােব �ারী ভাড়া করেল একিদেক েযমন স�েদর ক্ষ হয়,
অনয্িদে েতমন ঐসব �ারীেক অনয্ােয় �িত �লু � করা হয়।
এখন েকউ যিদ বেল, রাসূ ল সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর কােছ
জাফর রািদয়া�াহ ‘আনহ এবং তাঁর স�ী�েয়র হতয্া খবর আসেল িচ�াম�
হেয় িতিন িক মসিজেদ বেসন িন?
জবােব বলব, হয্া, তেব রাসূ ল সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�ামেক মানু ষ
েশাক জানােব, েস উে�েশয িতিন বেসন িন। েসজনয তাঁেক েকউ েশাক জানােত
বেসিছেলন মেমর আমােদর কােছ েকান বণর্ন আেস িন। অতএব, বাড়ীর দরজা
খুেল েরেখ েশাক �কাশকারীেদর সাক্ষ �তয্াশ হওয়ার পেক েকান দলীল এই
ঘটনায় েনই।
মুহা�াদ ইবন সােলহ আল-উসাইমীন
২৪/১/১৪১৮ িহঃ
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সূ চীপ�
��
১.

িবষয়
মুমূষুর েরাগীর পােশ বেস িক করেত হেব? তার কােছ বেস সূ রা
ইয়াসীন পড়ার িবধান িক?

২.

জানাযার ছালােত অংশ�হণ করার জনয মানু ষেক মৃ তুয্ সংবাদ
েদওয়ার হুকু িক?

৩.

মৃ ত বয্ি�ে েগাসল করােনার প�িত এবং এমেমর ছা�েদর করণীয়ঃ

৪.

জানাযার ছালােতর প�িতঃ

৫.

আ�ীয়-�জেনর আগমেনর অেপক্ষ মৃ েতর জানাযা িবলি�ত করার
হুকুম

৬.

গােয়বানা জানাযা পড়ার িবধানঃ

৭.

জানাযার ছালাত পড়ােনার সবেচেয় েবশী হ�দার েক?

৮.

একই জানাযায় একািধক মৃ ত থাকেল তােদরেক জানােনার জনয
িকভােব রাখেত হেব?

৯.

জানাযার সময় ইমাম েকাথায় দাঁড়ােবন?

১০.

জানাযার সময় মৃ ত বয্ি� নাম েঘাষণার হুকুম

১১.

একই জানাযায় একািধক মৃ ত থাকেল িকভােব জানাযা পড়েত হেব

১২.

জানাযার ছালােত েবশী কাতার হওয়ার ফযীলত সং�া� হাদীছঃ

১৩.

জানাযার ছালােত সূ রা ফািতহার পের অনয আয়াত পড়ার হুকুম

১৪.

অ�া� বয়� স�ােনর জনয িকভােব েদা‘আ করেত হেব?

১৫.

জানাযার ছালােত সূ রা ফািতহা পড়ার হুকুম

১৬.

জানাযার ছালােত ইমােমর সােথ এক বা একািধক তাকবীর ছু েট
েগেল িকভােব জানাযায় অংশ�হণ করেত হেব এবং িকভােব তা পূ ণর
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পৃ �া

করেত হেব?
১৭.

েযসব সমেয় জানাযার ছালাত পড়া িনেষধঃ

১৮.

জানাযার জনয মৃ ত বয্ি�ে রাখার আেগই ছালােতর জনয দাঁড়ােনার
হুকুম

১৯.

মৃ েতর পিরবার-পিরজন বা তােক বহনকারীেদর ইমােমর ডান পােশ
দাঁড়ােনার িবধান

২০.

গভর্চুয অপূ ণর বা�ার জানাযা পড়ার িবধানঃ

২১.

জানাযার সময় মৃ েতর মাথা ইমােমর ডান িদেক রাখা িক শরী‘আত
স�ত?

২২.

েকান কারণ বশতঃ যিদ েকউ জানাযা না পায় িক� দাফনকােযর
অংশ�হণ কের, তাহেল িক তার পূ ণর েনকী হেব?

২৩.

েকউ জানাযা না েপেল �বেরর কােছ িগেয় েস িক জানাযার ছালাত
আদায় করেত পারেব?

২৪.

জানাযা শু হে� অথচ আপনার ফরয ছালাত বা�ী আেছএমতাব�ায় িক করেবন?

২৫.

মৃ ত বয্ি েবনামাযী হেল অথবা েস ছালাত পড়ত িকনা সে�হ হেল
অথবা েস অপিরিচত হেল তার জানাযা পড়ার হুকুম

২৬.

জানাযায় মৃ ত বয্ি� জনয েদা‘আ করার সময় শতর জুেড় েদওয়া িক
জােয়য?

২৭.

মৃ তেক �বর�ােন িনেয় যাওয়ার সময় কাঁেধ বহন করা উ�ম নািক
গাড়ীেত?

২৮.

মৃ তেক �বর�ােন িনেয় যাওয়ার েক্ষ ‘তারবী’ ( )ﺗﺮ�ﻴﻊএর অথর িক?

২৯.

জানাযার সােথ �বর�ােন গমনকারীরা কখন বসেব?

৩০.

কােরা অেপক্ষ মৃ ত বয্ি� দাফনকমর িবলি�ত করার িবধানঃ
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৩১.

মৃ ত বয্ি� েদেহর েকান িদক আেগ �বের নামােত হেব?

৩২.

মৃ ত মিহলােক �বের নামােনার সময় �বর েঢেক রাখার িবধান িক?

৩৩.

মৃ তেক দাফেনর সময় েজাের কথা বলার হুকু িক?

৩৪.

দাফেনর সময় িনয়িমত উপেদশমূ লক ব�বয েদওয়ার িবধান িক?

৩৫.

�বর�ােন �েবেশর সময় ডান পা আেগ এবং েবর হওয়ার সময় বাম
পা আেগ েদওয়ার িবধান িক?

৩৬.

মৃ েতর �বের মািট েদওয়ার সময় শরী‘আত স�ত েদা‘আ েকান্িট?

৩৭.

সা�না দান বা েশাক �কােশর প�িত িক?

৩৮.

েশাক �কােশর সময় মুছাফাহা করার িবধান িক?

৩৯.

েশাক �কােশর উপযু � সময় কখন?

৪০.

দাফেনর পূ েবর েশাক �কােশর িবধান িক?

৪১.

েশাক �কাশ করেত মৃ েতর পিরবার-পিরজেনর িনকেট যাওয়ার হুকু
িক?

৪২.

মৃ তেক �বর�ােন িনেয় যাওয়ার সময় তার মাথা খাটিলর সামেনর
িদেক রাখা সু �াত িকনা?

৪৩.

মৃ েতর মাথার িদক েথেক িতিন মুি� েদওয়ার িবধানঃ

৪৪.

দাফেনর পর মৃ তেক েফেরশতা�েয়র �ে�র জবাব �রণ কিরেয়
েদওয়ার িবধান িক?

৪৫.

মৃ তেক দাফেনর পূ েবর তার পেক েলাকেদর সাক্ �হেণর েরওয়াজঃ

৪৬.

�বের েখজুেরর ডাল বা এজাতীয় িকছু পুঁেত েদওয়ার িবধান িক?

৪৭.

ইমােমর সালাম িফরােনার সােথ সােথ জানাযার জনয মৃ ত বয্ি�ে
উপি�ত করার িবধানঃ

৪৮.

মৃ েতর সােথ েলনেদন সং�া� িকছু ঘেট থাকেল েস িবষেয় মীমাংসার
জনয মৃ ত বয্ি� অিভভাবক কতৃর্ আ�ােনর িবধানঃ
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৪৯.

�বর িযয়ারেতর �কারেভদঃ

৫০.

�বর িযয়ারেতর সময় ি�বলামুখী হওয়ার িবধান

৫১.

শুধুমা �বর�ােন �েবশ করেল মৃ তেদর �িত সালাম েদওয়া সু �াত
নািক �বর�ােনর পাশ িদেয় অিত�ম করেলও তােদরেক সালাম
েদওয়া যায়?

৫২.

�ামীর জনয িবধবা �ী কতৃর্ েশাক পালেনর সমেয় িনিষ�
িবষয়সমূ হঃ

৫৩.

�ী েয বাড়ীেত থাকা অব�ায় তার কােছ তার �ামীর মৃ তুয্ খবর
এেসেছ, েস বাড়ীেত েশাক �কােশর িদনগুি কাটােনা িক তার জনয
আবশয্?

৫৪.

মিহলােদর �বর িযয়ারেতর িবধানঃ

৫৫.

প�-পি�কায় েশাক �কাশ িক িনিষ� িবলাপ-মাতেমর অ�ভুর্?

৫৬.

মৃ তুয ঘিটত কারণ ছাড়া অনয েকান কারেণ েশাক �কােশর হুকুম

৫৭.

দু ই ঈদ ও জুম‘আর িদনেক �বর িযয়ারেতর জনয িনিদর্ কের
েনওয়ার িবধানঃ

৫৮.

মিহলা কতৃর্ রাসূ ল সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর �বর
িযয়ারত এবং অেনয্ �বর িযয়ারেতর মেধয পাথর্ক আেছ িকনা?

৫৯.

�বেরর উপের েলখা অথবা �বর র�ীন করার িবধানঃ

৬০.

�িস� েকান সৎ ও জ্ঞা বয্ি� �বর েবশী েবশী িযয়ারত করার
িবধানঃ

৬১.

মৃ ত বয্ি� েদাষ�িট বণর্না িবধানঃ

৬২.

মৃ েতর �বের �াতীফা বা েরশমী জাতীয় কাপড় েদওয়ার িবধানঃ

৬৩.

রাসূ ল সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর েগালাম শুরান যখন তার
�বের কাপড় িদেয়িছেলন, তখন ছাহাবীগণ (রািদয়া�াহ ‘আনহম)
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তার িবেরািধতা কেরিছেলন মেমর েকান দলীল আেছ িকনা?
৬৪.

ইমাম মুসিলম বিণর্ েফেরশতা কতৃর্ মুসিলম ও কােফর বয্ি� রূ
িনেয় যাওয়ার প�িত িবষয়ক হাদীেছ ‘েশষ সময়’ বলেত িক বু ঝােনা
হেয়েছ?

৬৫.

রাসূ ল সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর মা িক জাহা�ােম যােবন?

৬৬.

জুতা পােয় �বর�ােন যাওয়ার িবধানঃ

৬৭.

রাসূ ল সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম আেয়শা (রািদয়া�াহ ‘আনহা)
েক �বর িযয়ারেতর েদা‘আ িশক্ িদেয়েছন, আবার িতিন
মিহলােদরেক �বর িযয়ারত করেত িনেষধ কেরেছন; তাহেল উভয়
হাদীেছর মেধয িকভােব সাম�সয িবধান করেত হেব?

৬৮.

রাসূ ল সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন, ‘েতামরা মুমূষুর
েরাগীেদরেক ‘লা ইলা-হা ই�া�া-হ’ �রণ করাও’। বাহয্ হাদীছিট
মুমূষুর েরাগীেক ‘লা ইলা-হা ই�া�া-হ’ �রণ করার িবষয়িট ওয়ািজব
সাবয্ কের। �� হে�, ওয়ািজব এই হুকু সু �াত বা মু�াহাব
পযর্াে িনেয় আসার েকান দলীল আেছ িক?

৬৯.

রূ ( )روحএবং নাফস ()ﻧﻔﺲ-এর মেধয পাথর্ক আেছ িকনা?

৭০.

হাদীেছ ‘েখাস-পাঁচড়ার বমর’ বলেত িক বু ঝােনা হেয়েছ?

***
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