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ﺴﻢ اﷲ الﺮﻤﺣﻦ الﺮﺣﻴﻢ
পরম করুণাময় অিত দয়ালুআ�াহর নােম শুরু করিছ
 وﺻ� اﷲ وﺳﻠﻢ ﻰﻠﻋ ﻋﺒﺪه،� واﻟﻌﺎﻗﺒﺔ لﻠﻤﺘﻘ،�ﺪ ﷲ رب اﻟﻌﺎﻤﻟ
! أﻣﺎ ﺑﻌﺪ،�ﻟ ﻧبﻴﻨﺎ �ﻤﺪ وﻰﻠﻋ آﻪﻟ وأﺻﺤﺎﺑﻪ أﻤﺟﻌ
এ পুি�কায় ইসলাম স�েকর্ সবর্সাধারেণর পেক্ষ েয
িবষয় অবগত হওয়া একা� অপিরহাযর্ েসগুেলার একিট সংিক
বণর্না েদওয়া হেলা। পুি�কািট “মুসিলম উ�েতর সবর্সাধারেণর
জনয্ গুরু�পূণর্ দারস” িশেরানােম অিভিহত কের আ�াহ
তা‘আলার কােছ �াথর্না জানাই িতিন েযন এর �ারা মুসিলম
ভাইেদর উপকৃত কেরন এবং আমার পক্ষ েথেক তা কবুল ক
েনন। িন�য় িতিন মহান দাতা অিত েমেহরবান।
আ�ু ল আযীয ইবন আবদু �াহ ইবন বায
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�থম দরস
ইসলােমর পাঁচ িভি�র বয্াখয্া ও িবে�ষণ। ত�েধয্ �থম
সবর্ািধক গুরু�পূণর্ িভি� :
ّ
ﻬﺎدة أن ﻻ إ ﻪﻟ إﻻ اﷲ وأن �ﻤﺪ رﺳﻮل اﷲ
একথার সাক্ষয্ �দান করা, আ�াহ বয্তীত সিতয্কার েকা
মা‘বুদ েনই এবং মুহা�দ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম আ�াহর
রাসূ ল।”
  اﻪﻟ إﻻ اﷲএর শতর্াবলীর বণর্নাসহ শাহাদাত বাকয্�ে
মমর্াথর্ বয্াখয্া ক‘লা-ইলাহা’ �ারা আ�াহ বয্তীত যােদরইবাদত
করা হয়, তােদর সবাইেক অ�ীকার করা এবং ‘ই�া�াহ’ �ারা
যাবতীয় এবাদত একমা� আ�াহুর জনয্ �িতি�ত ক, এেত
তাঁর েকান শরীক েনই।
“লা-ইলাহা-ই�া�াহ” এর শতর্াবলী হেল:
১. ইলম (জ্ঞ) : যা অজ্ঞতার পিরপ, ২.ইয়া�ীন (ি�র
িব�াস) যা সে�েহর পিরপ�ী, ৩. ইখলাছ (িন�া) যা িশরেকর
পিরপ�ী, ৪. সততা যা িমথয্ার পিরপ�, ৫. মাহা�াত (ভালবাসা)
যা িবে�েষর পিরপ�ী, ৬. আনু গতয্ যা অবাধয্তা বা বজর্ে
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পিরপ�ী, ৭. কবুল (�হণ) যা �তয্াখয্ােনর পিরপ�ী এব ৮.
আ�াহ তা‘আলা বয্তীত যারই ইবাদত করা হয় তার �িত ক ুফরী
বা অ�ীকৃিত জ্ঞাপন ক।
এই শতর্গুেলা িনে�া� আরবী কিবতা র দুিট পংি�র মেধ
একে� সু �রভােব বয্� করা হেয়ে:
�ﺒـﺔ واﻧﻘﻴـﺎد واﻟﻘﺒـل ﻬﻟﺎ
ُ
ﺳﻮى اﻹﻟ ﻣﻦ اﻷﺷﻴﺎء ﻗﺪ أﻟﺎ

ﻋﻠﻢ ﻳﻘ� و�ﺧﻼص وﺻﺪﻗﻚ ﻣﻊ
وز�ﺪ ﺛﺎﻣﻨﻬﺎ اﻟ�ﻔﺮان ﻣﻨﻚ ﺑﻤﺎ

[অথর: এই কােলমা স�েকর্ জ্, এর �িত ি�র িব�াস, িন�া,
সততা, ভালবাসা, আনু গতয্ ও এর মমর্াথর্ �হণ :এই সােথ
আট ন�ের যা েযাগ করা হয়, তাহেলা: আ�াহ বয্তীত যার
অেনক মানু েষর কােছ উপাসয্ হেয় আেছ তােদর �িত েতামার
কুফরী অথর্াৎ অ�ীকৃিত জ্ঞাপন ক]
এই সােথ “( �ﻤﺪ رﺳﻮل اﷲমুহা�দ আ�াহর রাসূল”) এই
শাহাদাত বােকয্র অথর্ িবে�ষণ করা এই বােকয্র দািব হ:
রাসূ ল (ছা�া�াহু আলাইিহ ওয়া সা�া) আ�াহর পক্ষ েথেক ে
সব বাতর্া বাহন কের িনেয় এেসেছন েস িবষেয় তাঁর উপর িব�াস
�াপন করা, িতিন েযসব কােজর িনেদর্শ িদেয়েছন তা পালন করা
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এবং যা িনেষধ কেরেছন বা যা েথেক বারণ কেরেছন তা পিরহার
কের চলা। আর আ�াহ ও তাঁর রাসূ ল (ছা�া�াহু আলাইিহ ওয়া
সা�াম) েয সব িবষয় �বতর্ন কেরেছন েকবল েসগুেলার মাধয্ে
যাবতীয় ইবাদত স�াদন করা।
এরপর িশক্ষাথর্র স�ুেখ ইসলােমর প� িভি�র অ
িবষয়গুেলার িবশদ িববরণ েতােল ধর: েসগুেলা হেলা: ২.নামাজ
�িত�া করা, ৩. যাকাত �দান, ৪. রমজােনর েরাজা পালন, এবং
৫. সামথর্বান েলােকর পেক্ষ বায়তু�াহ শরীেফর হ��ত পা
করা।

6

ি�তীয় দর্স
আরকােন ঈমান অথর্াৎ ঈমােনর েমৗিলক ছয়িট িবষয়
েসগুেলা হেল:
১- িব�াস �াপন করা আ�াহর তা‘আলার উপর,
২- তাঁর েফেরশতাগণ,
৩- তাঁর অবতীণর্ িকতাবসমূ,
৪- তাঁর ে�িরত নবী-রাসূ লগণ ও
৫- আেখরােতর িদেনর উপর এবং
৬- িব�াস �াপন করা ভােগয্র উপ, যার ভালম� সবিকছু
আ�াহ পাক হেতই িনধর্ািরত হেয় আেছ
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তৃতীয় দর্স
তাওহীদ (আ�াহর এক�বাদ) িতন �কার । যথা:
(১) তাওহীেদর রবুিবয়য্াহ(আ�াহর �ভূ ে� তাওহীদ)
(২)তাওহীেদ উলু হীয়য্াহ(আ�াহর ইবাদেত তাওহীদ)
(৩) তাওহীেদ আসমা ও িছফাত (আ�াহর নাম ও গুণাবলীেত
তাওহীদ)
১- �ভূ ে� তাওহীদ : এর অথর্ এই িব�াস �াপন করা ে,
আ�াহ পাকই সবিকছু র ��া এবং সবিকছু র িনয়�নকারী িতিন,
এেত তাঁর েকান শরীক েনই।
২- ইবাদেত তাওহীদ : এর অথর্ এই িব�াস �াপন করা েয
আ�াহ পাকই সিতয্কার ম‘বুদ, এেত তাঁর েকান শরীক েনই।
এটাই কােলমা ‘লা-ইলাহা-ই�া�াহর মমর্াথর্। েকন, এর �কৃত
অথর্ হেল: আ�াহ বয্তীত সিতয্কার আর েকান ‘বুদ েনই।
সব�কার ইবাদত েযমন, নামায, েরাজা ইতয্ািদ একমা�
আ�াহরই উে�েশয্ িনেবিদত করা অপিরহাযর্। েকান �কা
ইবাদত অনয্ কােরা উে�েশয্ িনেবিদত করা ৈবধ ন
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৩- নাম ও গুণাবলীেত তাওহীদ: এর অথর্ এই ে, কুরআন
করীেম এবং িবশু� হাদীেস আ�াহ পােকর েযসব নাম ও
গুণাবলীর উে�খ রেয়েছ েসেলার �িত িব�াস �াপন করা।
এগুেলােক আ�াহ পােকর শােনর উপেযাগী পযর্ােয় এমনভাে
�িত�া করা যােত েকান অপবয্খয, িনি�য়তা, উপমা অথবা
িবেশষ েকান ধরণ বা সাদৃ শয্পনার েলশ না থােক। েযম, আ�াহ
পাক বেলন:
َ ُّ ل و
ُ ُ ُ ّ يَ� ن
ّ
ۡ َ ُ� َول َ ۡم ي
ۡ ِ َ ل َ ۡم ي٢ َُّ ٱلصَ َم ُد
�َۥ كف ًوا
ُ ۡ َلَم٣ �و
١  ٱ�َ أ َح ٌد
َُ﴿ ُۡه
َ
[٤-١: ﴾ ]اﻹﺧﻼص٤ ۢ أ َح ُد
অথর্ : (েহ রাসূল) “ বল িতিনই আ�াহ এক, আ�াহ অমুখােপক্, িতিন কােরা জ� েদনিন এবং েকউ তাঁেক জ� েদয়িন,
আর তাঁর সমতুলয্ েকউ েনই” (সূ রা ইখলাছ)
আ�াহ তা‘আলা আেরা বেলন,
َ
ّ ُۖوَه وَٞ�
ُ يع ۡٱ�َ ِص
ُ َ ٱلسَ ِم
 كَمِث لِۡهِۦ ۡء
[١١: ﴾ ]الﺸﻮرى١ �
َۡ﴿ ل س
অথর: “তার মত েকউ েনই, িতিনই সবর্ে�াতা সবর্��” (সু রা
শূ রা:১১)
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েকান েকান আেলম তাওহীদেক দু ই �কাের িবভ� কেরেছন
এবং নাম ও গুণাবলীর তাওহীদেক �ভূে� তাওহীেদর অ�ভূর্
কের েফেলন। এেত েকান বাঁধা েনই, েকননা, উভয় ধরেনর
�কার িবনয্ােশর উে�শয্ খুবই �
আর িশরক হেলা িতন �কার যথা : (১) বড় িশর্ক (২) েছাট
িশর্ক এবং (৩) সু � বা গু� িশরক।
বড় িশর্ক:
বড় িশরেকর ফেল মানু েষর আমল ন� হেয় যায় এবং তােক
জাহা�ােম িচরকাল থাকেত হয়। আ�াহ পাক বেলন:
�َأ
ْ ُ َ ّ نه
َ ُ
�َ ۡ﴿ َلَو
ُۡ َ ب
[٨٨:﴾ ]اﻷﻧﻌﺎم٨ ُم مَا �نوا َ� ۡع َملون
َۡ� َواْ �َِط
অথর: “এবং তারা যিদ আ�াহর সােথ িশরক কের তাহেল
তােদর সব কাযর্�ম িন�ল হেয় যায়” (সু রা আল-আন‘আম:৮৮)
আ�াহ পাক আেরা বেলন:
َ َ ۡ ُ َۡ َ َ ل
ُ َ َٰٓ
َ
ُ
ٰه
ِواْ مَ� ج
س ِهم
َ� َِّ�دَ ٱ
ٰ
عۡمُر
ِ� أن
��
ِ ِدِينَ �َ أنف
ِ ﴿ما �ن ل ِ م
أَع
ٰلُه
َ ُ َٰ ۡ ُ ّ
�
[١٧: ﴾ ]ﺘﻟﻮ�ﺔ١ �ون
ِ � ٱلۡ�ُفۡرِ� أُوْ�َ ٰ�ِٓكَ حَب ِ ط تَۡ َۡ ُمۡوَ� ِ ٱ�َارِ هم
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(১) অথর: “মুশিরকেদর জনয্ আ�াহর ঘর মসিজদ সং�ােনর
েকানই �েয়াজন েনই। অথচ িনেজরা কুফুরীর সাক্ষয্ে�। ঐ
সম� েলাকেদর কৃতকমর্ সমূহ �ংস কের েদয়া হেব এবং তারা
িচরকাল জাহা�ােম অব�ান করেব। (সূ রা আত-তাওবাহ: ১৭)
এই �কার িশরেকর উপর কােরা মৃতূয্ হেল তােক কখনও
ক্ষমা করা হেবনা এবং জা�া ত তার জনয্ হারাম হেয় যাে
আ�াহ পাক বেলন:
َ
ٓ َ
ۡ
َ َ َ ُ
َّ
َ ۡ ُ � نَّ ٱ�َ َ� َ� ۡغف ُِر أن
﴾ ۚ � َك بِهِۦ َو َ�غف ُِر َما دون � ٰل ِك ل َِمن �َشا ُء
﴿

[٤٨:]اﻟنﺴﺎء

(২) অথর্ : “িন�য়ই মহান আ�াহ তা‘আলা িশরেকর গুনাহ
ক্ষমা কেরন না। ইহা ছাড়া যা ই�া ক্ষমা িদেত পাে (সূ রা
আন-িনসা: ৪৮)
আ�াহ পাক আরও বেলন:
ۡ ّ
َ
ن
ُ َّ�يۡهِ ٱ�َّۡةَ وَم أَۡوَٮ ٰهُ ٱ
 ََد حَرَّم
َن
ار ۖ َو َما
ٱ�َُّ عَل
﴿
َِ�نَّهُۥ مَ �ُ�ِۡكۡ بِٱ
َ
ّ
َ � ِمنۡ أ
َ ِل�َٰلِم
[٧٢: ﴾ ]ﻤﻟﺎﺋﺪة٧ ٖنصار
ِ
(৩) অথর: িন�য়ই েয বয্ি� আ�াহর সােথ িশরক কে, তার
জনয্ েবেহশত হারাম হেয় যায় এবং তার অব�ান হয় জাহা�ােম।
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অবশয্ই অতয্াচারীর জনয্ েকান সাহাযয্কারী েন (সূরা আলমািয়দাহ: ৭২)
এই �কার িশরেকর আওতায় পেড় মৃত েলাক ও �িতমােস
েডেক দু ‘আ করা তােদর আ�য় �াথর্না কর, তােদর উে�েশয্
মা�ত ও জবাই করা ইতয্ািদ
েছাট িশরক:
েছাট িশরক বলেত, এমন কমর্ ব ুঝায় যােক কুরআন বা
হাদীেস িশরক বেল নামকরণ হেয়েছ, তেব তা বড় িশরেকর
আওতায় পেড় না। েযমন েকান েকান কােজ িরয়া বা কপঠতার
আ�র্য় �হ, আ�াহ বয্তীত অনয্ কােরা নােম শপথ ক, আ�াহ
এবং অমুক যা চাইেছন তা হেয়েছ” বলা ইতয্ািদ। নবী(ছা�া�াহু
আলাইিহ ওয়া সা�াম) বেলন:
« » ﺧﻮف ﻣﺎ أﺧﺎف ﻋﻠﻴ�ﻢ الﺮﺸك اﻷﺻﻐﺮ
“েতামােদর উপর েয িবষয়িটর সবেচেয় েবশী ভয় কির তা
হেলা েছাট িশরক” এই স�েকর্ িজজ্ঞািসত হেল রাস(ছা�া�াহু
আলাইিহ ওয়া সা�াম) বেলন, েসটা হেলা িরয়া অথর্াৎ কপঠতা।
এই হাদীস ইমাম আহমদ, তাবারানী ও বায়হাকী মাহমূদ িবন
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লবীদ আনছারী (রা) েথেক িবশু� সনেদ বণর্না কেছন। আর
তাবারানী কিতপয় িবশু� সনেদ মাহমুদ িবন লবীদ েথে, িতিন
রােফ‘ িবন খুদাইজ েথেক বণর্না কেরেছন। অপর এক হাদীেস
নবী (ছা�া�াহু আলাইিহ ওয়া সা�া) বেলন:
« » ﻦ ﺣﻠﻒ �ﻲﺸء ون اﷲ ﻓﻘﺪ أﺮﺷك
“েয বয্ি� আ�াহ বয্তীত অনয্ িকছুর নােম শপথ করেব ত
এই কাজ িশরক বেল গণয্ হেব” ইমাম আহমদ িবশু� সনেদ
উমর িবন খা�াব (রা) েথেক এই হাদীস বণর্না কেরেছন আবূ
দাউদ ও িতরিমজী আ�ু �াহ িবন উমর েথেক িবশু� সনেদ বিণর্
এক হাদীেস আেছ েয নবী (ছা�া�াহু আলাইিহ ওয়া সা�া)
বেলেছন:
« » ﻣﻦ ﺣﻠﻒ ﺑﻐ� اﷲ ﻓﻘﺪ �ﺮ أو أﺮﺷك
“েয বয্ি� আ�াহ বয্তীত অনয্ কােরা নােম শপথ করেলা
আ�াহর সােথ কুফুরী বা িশরক করেলা”। রাসূ ল (ছা�া�াহু
আলাইিহ ওয়া সা�াম) আেরা বেলন:
«»ﻻ ﺗﻘﻮلﻮا ﻣﺎ ﺷﺎء اﷲ وﺷﺎء ﻓﻼن وﻟ�ﻦ ﻗﻮلﻮا ﻣﺎ ﺷﺎء اﷲ ﺛﻢ ﺷﺎء ﻓﻼن
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“েতামরা এ কথা বল না েয আ�াহ এবং অমুক যা চাইেছন
তা-ই হেয়েছ, বরং এভােব বল ‘আ�াহ যা চাইেছন এবং পের
অমুক যা চাইেছন তা-ই হেয়েছ।” এই হাদীস আবূ দাউদ িবশু�
সনেদ হুজায়ফা িবন ইয়ামান(রা) েথেক বণর্না কেরেছন
এই �কার িশরক অথর্াৎ েছাট িশরেকর কারেন বা�াহ
ধমর্তয্াগী হয়না বা ইসলাম েথেক েস েবর হেয় যায় না এব
জাহা�ােম েস িচর�ায়ীও থাকেব না, বরং ইহা অপিরহাযর্য্ পূণ
তাওহীেদর পিরপ�ী এক পাপ িবেশষ।
তৃতীয় �কার িশরক অথর্াৎ সু� িশরক : এর �মাণ নবী
কিরম (ছা�া�াহু আলাইিহ ওয়া সা�া) এর িনে�া� হাদীস।
িতিন বেলন:
ّ
: اﺪﻟﺟﺎل؟« ﻗﺎلﻮا
» أﺧﺮﺒ�ﻢ ﺑﻤﺎ ﻫﻮ أﺧﻮف ﻋﻠﻴ�ﻢ ﻋﻨﺪي ﻣﻦ اﻤﻟﺴﺢ
 ﻳﻘﻮم الﺮﺟﻞ ﻓﻴﺼ� ﻓ�ﻦ ﺻﻼﺗﻪ ﻤﻟﺎ، »ﺸك اﺨﻟﻲﻔ: ﻗﺎل،ﺑ� ﻳﺎ رﺳﻮل اﷲ
«ﻳﺮى ﻣﻦ ﻧﻈﺮ الﺮﺟﻞ إﻟﻪ
েহ সাহাবীগণ, আিম িক েতামােদর েসই িবষেয়র খবর িদব না
যা আমার দৃ ি�েত েতামােদর পেক্ষ মসীহ দা�াল েথেক
ভয়�র? সাহাবীগণ উ�র িদেলন, হয্া, বলু ন েহ আ�াহর রাসূ ল,
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তখন িতিন বলেলন, েসটা হেলা সু � (গু) িশরক, েকান েকান
বয্ি� নামােজ দািড়েয় িনেজর নামাজ সু�র করার েচ�া কের এই
েভেব েয অপর েলাক তারঁ �িত তাকাে�।” ইমাম আহমদ তাঁর
মাসনেদ এই হাদীস আবূ সাঈদ খুদরী (রা) েথেক বণর্না
কেরেছন।
যাবতীয় িশরক মা� দু ই �কােরও িবভ� করা েযেত পাের:
েছাট িশরক এবং বড় িশরক।
সু � বা গু� িশরক েছাট এবং বড় উভয় �কার হেত পাের।
কখনও ইহা বড় িশরেকর পযর্ােয় পে: েযমন মুনািফকেদর
িশরক যা বড় িশরক িহেসেব পিরগিণত। তারা িনেজেদর �া�
িব�াস েগাপন েরেখ �ােণর ভেয় কপঠতা বা িরয়ার ��েয়
ইসলােমর ভান কের চেল।
এই ভােব সু � িশরক েছাট িশরেকর পযর্ােয়ও পড়েত পাে:
েযমন, ‘িরয়া’ বা ‘কপঠতা’ যার উে�খ মাহমুদ িবন লবীদ
আনছারী ও আবূ সাঈদ খুদরী (রা) েথেক বিণর্ত উপেরা�
হাদীস�েয় রেয়েছ। আ�াহই আমােদর তাওফীক দানকারী।
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চতুথর্ দরস
ইহসােনর মূল িভি�, আর তাহেলা: তুিম আ�াহর ইবাদত
এমনভােব করেব েযন তুিম আ�াহপাকেক �চেক্ষ েদখেত প,
আর যিদ তুিম তাঁেক েদখেত না পাও তাহেল েতামার এ িব�াস
িনেয় ইবাদত করা েয িতিন েতামােক েদখেছন।
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প�ম দরস
সূরা ফােতহা এবং সূরা যাল্যালাহ েথেক সূরা ‘নাস’ পযর্
েছাট েছাট সূরাসমূেহর যতটা স�ব অধয্য়, িবশু� পঠন ও
মুখ�করণ এবং এর মেধয্ েযসব িবষেয়র অনুধাবন অপিরহাযর
েসগুেলার বয্াখয্া জান
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ষ� দরস
নামােজর শতর্াবল, আর েসগুেলা হেলা নয়িট।যথা:
(১) ইসলাম (২) বুি�ম�া (৩) ভাল-ম� পাথর্েকয্র জ্ (৪)
নাপািক দু র করা (৫) অজু করা। (৬) সতের আওরাত অথর্াৎ
ল�া�ানসহ শরীেরর িনধর্ািরত অংশ আবৃত রাখা (৭) নামােজর
সময় উপি�ত হওয়া (৮) েকবলামুখী হওয়া এবং (৯) িনয়ত
করা।
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স�ম দরস
নামােজর রুকুন েচৗ�ি; যথা:
(১) সমথর্ হেল দ�ায়মান হওয়, (২) ইহরােমর তাকবীর, (৩)
সূরা ফােতহা পড়া, (৪) রুকুেত যাওয়, (৫) রুকু হেত উেঠ
েসাজা দ�ায়মান হওয়া, (৬) স�াে�র উপর ভর কের িসজদা
করা, (৭) িসজদা েথেক উঠা, (৮) উভয় িসজদার মেধয্ বস, (৯)
নামােজর সকল কমর্ স�াদেন িস্হরতা অবল�ন ক, (১০)
সকল রুকুন ধারাবািহকভােব তরতীেবর সােথ স�াদন কর,
(১১) েশষ ৈবঠেক তাশাহুদ পড়, (১২) তাশাহ্হুদ পড়া কােল
বসা, (১৩) নবী (ছা�া�াহু আলাইিহ ওয়া সা�া) এর উপর দরুদ
পড়া (১৪) ডােন ওবােম দু ই সালাম �দান।
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অ�ম দর্স
নামােজর ওয়ািজবসমূহ; এগুেলার সংখয্া আট। য:
(১) ইহ্রােমর তাকবীর বয্তীত অনয্ানয্ তাকবীরগ
َ
(২) ইমাম এবং একা নামাজীর পেক্ﻤﺣ َﺪه
ِ ْ َﻤِﻊَ ﷲُ لِﻤَﻦবলা।
َْ ﻨَﺎ وَلَﻚَ اﺤﻟ
(৩) সকেলর পেক্َ ْﻤﺪ
ّ� বলা
ْ َ ّ �َُﺒْﺤَﺎنَ ر
(৪) রুকুেতِ اﻟ َﻌ ِﻈﻴْ ِﻢ
বলা
ْ َ َ �َِّ اﻷْﻰﻠ
(৫) িসজদায় ﻋ
 ْﺤَﺎن رবলা।
ْ ّ
ْ ْاﻏ ِﻔﺮ
(৬) উভয় িসজদার মেধয্ﻟ
ِ َبবলা
ِ
(৭) �থম তাশাহ্হুদ পড়
(৮) �থম তাশাহ্হুদ পড়ার জনয্ বস
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নবম দর্স
তাশাহ্হুদ অথর্াৎ আ�ািহয়য্াতু এর বণ। নামািজ িন�রূপ
বলেব,
ﺎ
َ
َ
ُ َ ْ ِ وَرَﻤ
ُ
َ
ﷲ
ََمُ ﻋَﻠَﻴْﻚ �َ�ُّﻬ
،»ﻟّﺤِﻴَُّ ﷲِ وَالﺼّﻠَﻮاتُ وَاﻟﻄَّﻴِّﺒَﺎت
ِ اﻨﻟَّﻲﺒ ُّ ﺣﺔ ا
َ
ْْ َ ﺷ
ََ َ َ َ َُ ّ َ ُُ ََََ
َ
� ﻬَﺪُ أَنّ �َُﻤَّ ًﺪا �ﺒْ ُﺪ ُه
ِﺒَﺎدِ اﷲِ الﺼَّﺎﺤﻟ
ﻠﻋ
 الﺴﻼم ﻋﻠﻴْﻨﺎ،و�ﺮ�ﺗﻪ
ِِ
ُُ
«َرَﺳُﻮْﻪﻟ
উ�ারণ: আ�ািহয়য্াতু িল�ািহ ওয়াস সালাওয়াতু ওয়াত
তাইিয়য্বাত ,

আস্সালামু

আলাইকা

আইয়ূয্হা�িবইয়ূ ওয়া

রাহমাতু�ািহ ওয়া বারাকাতুহ, আস্সালামু আলাইনা ওয়া আলাইবা-িদ�ািহস সােলহীন। আশ্হাদু আ�া-ইলাহা ই�া�াহু ওয়া
আশ্হাদু আ�া মুহা�দান আবদু হু ওয়া রাসূলুহ।
অথর: “যাবতীয় ইবাদত ও অচর্না েমৗিখ, শারীিরক ও আিথর্ক
সম�ই আ�াহর জনয, েহ নবী আপনার উপর আ�াহর শাি�,
রহমত ও বরকত অবতীণর্ েহাক। আমােদর উপর এবং আ�াহর
েনক বা�াগেনর উপরও শাি� অবতীণর্ েহাক। আিম সাক্ষয্ ি
েয, আ�াহ ছাড়া ইবাদেতর েযাগয্ েকান ম‘বুদ েনই এবং আেরা
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সাক্ষয্ িদি�, মুহা�দ (ছা�া�াহু আলাইিহ ওয়া সা�া)
আ�াহর বা�া ও রাসূল।
অত:পর নবী করীম (ছা�া�াহু আলাইিহ ওয়া সা�া) এর
উপর দরুদ  বরকেতর দু ‘আ পড়েত িগেয় বলেব:
ََ
ِّ ﻰﻠﻋََ �ُﻤَّﺪٍ وَّﻰﻠﻋَ آلِ �َُﻤَّﺪٍ ﻛَﻤ ﺎ ﺻَﻠَّﻴْﺖَ ﻰ
َ
ِ�آل
»
َ
َ
ِ ﻠﻋََ إِﺑْﺮاﻫِﻴْﻢَ وَ ﻰﻠﻋ
َ
ََ
ّ ُ َ
َ
َﺎرِكْ ﻰﻠﻋََ �َُﻤّﺪٍ وَّ ﻰﻠﻋََ آلِ �َُﻤَّﺪٍ ﻛَﻤ
ﺎ ﺑَﺎرَ�ْﺖَ ﻰﻠﻋ
.َﻴْ ًﺪ
ِ
ِ ْﺮَاﻫِﻴْﻢَ إِﻧَّﻚَ ﻤﺣﻴﺪ
ََ
ّ
ْ
ْ
َ
َ
.«َّﻚَ ﻤﺣَِﻴْﺪُ �َﻴﺪ
آل إﺑْﺮا ِﻫﻴﻢ
ِ إﺮَاﻫِﻴْﻢَ وَ ﻰﻠﻋ
ِ
উ�ারণ: “আ�াহু�া ছাি� আলা মুহা�ািদ ওয়া আলা আ-লী
মুহা�িদন কামা ছা�াইকা আলা ইবরাহীমা ওয়া আলা-আ-লী
ইবরাহীমা ই�াকা হামীদু ম মাজীদ। ওয়া বািরক আলা মুহা�ািদইয়ূ
ওয়া আলা আলী মুহা�িদন কামা বা-রাকতাআলা ইবরাহীমা ওয়া
আলা-আ-লী ইবরাহীম ই�াকা হামীদু ম মাজীদ।
অথর: “েহ আ�াহ! মুহা�দ (ছা�া�াহু আলাইিহ ওয়া সা�া) ও
তাঁর বংশধরগেণর উপর রহমত নািযল কেরা, েযমনিট কেরিছেল
ইব্রাহীম (আ) ও তাঁর রংশধরগেণর উপর। িন�য়ই তুিম
�শংসনীয় ও স�ানীয় এবং বরকত নািযল কর মুহা�দ
(ছা�া�াহু আলাইিহ ওয়া সা�া) এর উপর তাঁর বংশধরগেণর
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উপর, েযমনিট নািজল কেরিছেল ই�াহীম (আ) ও তাঁর
বংশধরগেণর উপর, িন�য়ই তুিম �শংসনীয় ও স�ািনত।”
অত:পর নামািজ েশষ তাশাহ্হুেদর পর আ�াহর কােছ আ�য়
চাইেব জাহা�ােমর আজাব ও কবেরর আজাব েথেক, জীবন-মৃতূয্র
েফতনা েথেক এবং মসীহ দা�ােলর েফতনা েথেক। তারপর
আপন পছ�মত আ�াহর কােছ দু ’আ করেব, িবেশষ কের নবী
করীম (ছা�া�াহু আলাইিহ ওয়া সা�া) েথেক বিণর্ত দ ‘আ গুেলা
বয্বহার করা সেবারর্�ম। ত�েধয্ একিট হল িন:
ََ ْ
َ َ
َُ َ
ََّل ﻬُﻢ
«ﻦ ِﻋﺒَﺎدﺗِﻚ
ِ� ِ ﻜْﺮ َك َو ُﺣ ْﺴ
ِ » ﻠ أ ِﻋ ِ� ﻋ ِذﻛْﺮك وﺷ
ْ َ َ
َ ُﺴ ُﻇْﻤًﺎ ﻛَﺜ ِ�ًْا وَّ ﻻ ﻐْﻔِﺮُ اﺬﻟُّﻧ
ّْ
ْ ِ ِ َﻠَﻤْﺖُ �َﻔْﻲ
أﻧْﺖ ﻓﺎﻏ ِﻔﺮْ ِﻟ
ﻮْب إِﻻ
�ِ»الُﻢَّ إ
ْﻐ
َ
ْ
ْ
ﻋِﻨْﺪِكَ وَارْﻤ
ْ ﺣ
«� ﻧَّﻚَ أَﻧْﺖَ اﻟْﻐَﻔُﻮْرُ الﺮَّ ِﺣﻴ ُﻢ
َْﻣ ِﻔ َﺮ ﻣِّﻦ
ِ
উ�ারণ: “আ�াহু�া -ইনী আলা-িজক্িরকা ওয়া শুকিরকা
ওয়া হুসিন ইবাদািতক। আ�াহু�া ই�ী জালামতু নাফসী জুলমান
কাসীরাউ” ওয়ালা ইয়াগিফরুজজুনু-বা ই�া আন্তা ফাগিফরলী
মাগিফরাতাম িমন ইন্িদকা ওয়ার হামনী ই�াকা আন্তাল গাফুরুর
রাহীম।
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অথর: েহ আ�াহ ! আমােক েতামার িজিকর, শুকিরয়া আদায় ও
ভালভােব েতামারই ইবাদত করার তাওফীক দাও। আর, েহ
আ�াহ ! আিম আমার িনেজর উপর অেনক েবশী যু লুম কেরিছ,
আর তুিম ছাড়া গুনাহসমূহ মাফ করেত পােরন, সু তরাং তুিম
েতামার িনজ গুেন আমােক মাজর্না কে র দাও এবং আমার �ি
রহম কেরা, তুিমেতা মাজর্নাকারী অি দয়ালু ”।
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দশম দর্স
নামােজর সু �তসমূ হ। ত�েধয্ কেয়কিট হেল:
(১) নামােজর শুরুেত �ারি�ক ে‘আ বা তাস্বীহ পড়া;
েযমন : (ক)

َ
ْ ُْ َ ََ
َ  الﻠﻬُﻢَّ وَﺤﺑِﻤ
َ »
َ
«�ك
� ْﺪِكَ و�َﺒ َﺎرَكَ اﺳْﻤُﻚَ و�َﻌ َﺎﻰﻟَ ﺟَﺪُّكَ وَﻻَ إِﻪﻟ
َﺎﻧَﻚ
অথর্: েহ আ�াহ ! েতামার পিব�তা বণর্না করিছ েতামরা �শংসার সােথ।

েতামরা নাম বরকতময়, েতামার মযর্াদা অিত সুউে� এবং তুিম ছাড়া
ইবাদেতর সিতয্কার েকান উপাসয্ েন
অথবা (খ)

َ َ� َو َ� ْ� َﺧ َﻄﺎﻳ
َّ لﻠﻬُﻢ، َﻤَﺎ ﺑَﺎﻋَﺪْتَ الْﻤُﺮ ْﺸق َو الْ َﻤﻐْﺮب،ﺎي
ْ ْ»َلﻠﻬُﻢَّ ﺑَﺎ ِﻋ ْﺪ ﺑَي
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ْﻬُﻢَّ َ ﻠ
َ ْ ْ َ َ َ َ َ َ ﻰﻘِّ  اَﺜﻟ
َّ
ﻴَﺾ
ْ� ﻣﻦ
ّ
ْ
ِ ِ ﻏﺴ
ِ  لﻠ ا،ﻔ� ِﻣﻦ ﺧﻄﺎﻳﺎي ﻛﻤﺎ ْ َْبِ اﻷ�ْ ُ ﻣِﻦَ اﺪﻟ� ِﺲ
ِ ﻧ
َ
َ
َ
َ
َ
« وَالْﻤَﺎءِ وَاﻟْﺮﺒد
َِﺎﻳﺎي ﺑﺎﺜﻟَّﻠﺞ
অথর: েহ আ�াহ! তুিম আমার এবং আমার পাপরািশর মেধয্ এমন দুর�
সৃ ি� কের দাও েযমন তুিম পূবর্ ও পি�েমর মেধয্ দুর� সৃি� কেছা। েহ
আ�াহ ! তুিম আমােক আমার পাপসমূ হ েথেক এমন ভােব পির�ার-পির��
কের দাও, েযভােব সাদা কাপড় ময়লা েথেক পির�ার-পির�� করা হয়। েহ
আ�াহ, তুিম আমােক আমার পাপসমূ হ েথেক পািন, বরফ ও িশিশর �ারা
েধৗত কের দাও।”
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এগুেলা বয্তীত হাদীেছ ছােবত েয েকান �ারক দু ‘আ পড়েলও চলেব। }

(২) দাড়ােনা অব�ায় ডান হােতর তালু বাম হােতর উপর
েরেখ বুেকর উপর ধারণ করা।
(৩) অ�ুিলসমুহ সংযু � ও সরল েরেখ উভয় হাত উভয় কাঁধ
বা কান বরাবর উে�ালন করা এবং তা �থম তাকবীর বলার
সময়, রুকুেত যাওয়ার এবং রুকু েথেক উঠার সময় এবং �থ
তাশাহ্হুদ েশেষ তৃতীয় রাকােতর জনয্ দাঁড়ােনার সম
(৪) রুকু এবং িসজদায় একািধকবার তাসবীহ পড়া।
(৫) উভয় িসজদার মেধয্ বেস একািধকবার মাগিফরােতর
দু ‘আ পড়া।
(৬) রুকু অব�ায় িপঠ বরাবর মাথা রাখা
(৭) িসজদাব�ায় বাহু�য় বেক্ষর উভয় পা�র্ হেত এবং
উরু�য় হেত বয্বেন রাখা।
(৮) িসজদার সময় বাহু�য় যমীন েথেক উপের উঠােয় রাখা
(৯) �থম তাশাহ্হুদ পড়ার সময় ও িসজদার মধয্বতর্ী ৈবঠ
বাম পা িবিছেয় উহার উপর বসা এবং ডান পা খাড়া কের রাখা।
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(১০) েশষ তাশাহ্হুেদ ‘তাওয়াররু’ কের বসা। এর প�িত
হেলা, পাছার উপর বেস বাম পা ডান পার নীেচ েরেখ ডান পা
খাড়া কের রাখা।
(১১) �থম ও ি�তীয় তাশাহুেদ বসার শুরু েথেক তাশহুদ
পড়ার েশষ পযর্� শাহাদাত অ�ুলী �ারা ইশারা করা এবং দ‘আর
সময় নাড়াচড়া করা।
(১২) �থম তাশাহ্হুেদর সময় মুহা�দ (ছা�া�াহু আলাইিহ
ওয়া সা�াম) ও তাঁর পিরবার-পিরজন এবং ই�াহীম (আ) ও তাঁর
পিরবার-পিরজেনর উপর দরুদ ও বরকেতর দ‘আ করা।
(১৩) েশষ তাশাহ্হুেদ দ‘আ করা।
(১৪) ফজর, জুমআ’, উভয় ঈদ ও ইে�স�ার নামােজ এবং
মাগিরব ও এশার নামােজর �থম দু ই রাকাআেত উ�ঃ�ের
ি�রাত পড়া।
(১৫) েজাহর ও আছেরর নামােজ, মাগিরেবর তৃতীয়
রাকআ‘েত এবং ইশার েশষ দু ই রাকআ‘েত চুেপ চুেপ ি�রাত
পাড়া।
(১৬) সূ রা ফােতহার অিতির� কুরআন পড়া।
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এই সােথ হাদীেস বিণর্ত অনয্ানয্ সু�াতগুেলার �িতও েখ
রাখেত হেব; েযমন : ইমাম, মুকতাদী ও একা নামাজীর পেক্
রুকু েথেক উঠার পর (রা�ানা ওয়ালাকাল হাম্দ) বলার সােথ
অিতির� যা পড়া হয় তা ও সু �াত। এইভােব রুকুেত অ�ুিলগুেল
ফাঁক কের উভয় হাত হাঁটুর উপর রাখা সু �াত।
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একাদশ দর্স
নামাজ বােতল কের এমন িবষয় আটিট; যথা:
(১) েজেন-শুেন ই�াকৃত কথা বলা। না জানার কারেণ বা
ভূ েল কথা বলেল তােত নামাজ বােতল হয় না,
(২) হািস, (৩) খাওয়া, (৪) পান করা, ৫) ল�া�ানসহ
নামােজ অবশয্ই আবৃত রাখেত হয় শরীেরর এমন অংশ উ�ু�
হওয়া, (৬) িকবলার িদক হেত অনয্িদেক েবশী িফের যাওয়, (৭)
নামােজর মেধয্ পর পর অেহতুক কমর্ েবশী ক, (৮) অজু ন�
হওয়া।
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�াদশ দর্স
অজুর শতর্ েমাট দশি; যথা:
১- ইসলাম, ২-বুি� স�� হওয়া, ৩-ভাল-ম� পাথর্েকয্র জ,
৪- িনয়ত, ৫-এই িনয়ত অজু েশষ না হওয়া পযর্� বজায় রাখ,
৬-অজু ওয়ািজব কের এমন কাজ ব� করা, ৭-অজুর পূেবর্
ইে�নজা অথবা ইে�জমার করা, ৮-পািনর পিব�তা ও উহা
বয্বহােরর ৈবধত, ৯-শরীেরর চামড়া পযর্ পািন েপৗঁছার
�িতব�কতা দূর করা, ১০- সবর্দা যার অজুব� হয় তার পেক
নামােজর সময় উপি�ত হওয়া।
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�েয়াদশ দর্স
অজুর ফরজসমূ হ; এগুেলা েমাট ছয়ি; যথা:
১. মুখ ম�ল েধৗঁত কর; নােক পািন িদেয় ঝাড়া ও কুিল করা
এর অ�ভূ র্�২. কনু ই পয�র্ উভয় হাত েধৗত ক,
৩. স�ূণর মাথা মােসহ করা, কান ও উহার অ�ভু্
র , ৪.
অজুর কাযর্াবলী পযর্ায়�েম স�� করা ৬. এগুেলা পরপর
স�াদন করা।
উে�খ থােক েয মুখম�ল, উভয় হাত ও পা িতনবার কের
েধৗত করা মু�াহাব। এইভােব কুি� করা ও নােম পািন িদেয়
ঝাড়া িতনবার মু�াহাব। ফরজ মা� একবারই। তেব, মাথামােসহ
একািধকবার করা মু�াহাব নয়। এই বয্াপাের কিতপয় ছহীহ
হাদীস বিণর্ত আেছ
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চতুথর্তম দরস
অজু ভ�কারী িবষয়সমূহ: আর তা হেলা েমাট ছয়িটা; যথা:
১. মু�নালী ও পায়খানার রা�া িদেয় েকান িকছু েবর হওয়া,
২. েদহ েথেক �� অপিব� েকান পদাথর্ িনগর্ত হও,
৩. িন�া বা অনয্ েকান কারেণ জ্ঞান হারা হ,
৪. েকান আবরণ বয্তীত স�ুখ বা িপছেনর িদক েথেক হাত
�ারা ল�া�ান �শর্ কর,
৫. উেটর মাংস ভক্ষণ করা এ
৬. ইসলাম পিরতয্াগ করা। আ�াহ পাক আমােদর ও অনয্ান
সব মুসলমানেদর এেথেক পানাহ দান করুন
িবঃ�ঃ মুদ্ার
র েগাসল েদওয়ার বয্াপাের সিঠক মত হেলা েয
এেত অজু ভ� হয় না। অিধকাংশ আেলমগেণর এই অিভমত।
কারণ, অজু ভে�র পেক্ষ েকান �মাণ েনই। তেব যিদ েগাস
দাতার হাত েকান আবরণ বয্িতেরেক মুদর্ার ল�া�ান�ান �শ
কের তাহেল তার উপর অজু ওয়ােজব হেয় যােব। েকান আবরণ
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বয্িতেরেক মুদরর ল�া�ােন যােত হাত �শর্ না কের তৎ�িত
েগাসল দাতার অবশয্ই লক্ষয্ রাখেত 
এইরূপ �ীেলাক �েশর্ েকান ভােবই অজু ভ� হয়, তা
কামভাব সহকাের হউক বা িবনা কামভােব হউক। আেলমগেণর
সিঠক অিভমত এটাই। েকান িকছু েবর না হেল অজু ন� হয় না।
এর �মাণ নবী করীম (ছা�া�াহু আলাইিহ ওয়া সা�া) তাঁর
েকান েকান �ীেক চুমু খাওয়ার পর নামাজ পেড়েছন, অথচ
পুনরায় অজু কেরনিন। উে�খেযাগয্ ে, সূরা িনসা ও সূরা
মােয়দার দু ই আয়ােত েয �েশর্র কথা বলা হেয়েছ অথবা েতামরা
�ীেলাক �শর্ কর-তা সহবােসর অেথর্ বলা হেয়েছ। আেলমগেণর
সিঠক অিভমত তাই। ইবন আ�াস সহ পূবর্বতর্ী ও পরবতর্ী ধমর
একদল আেলেমরও এই অিভমত। আ�াহ পাকই আমােদর
তাওফীক দাতা।
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প�দশ দর্স
�েতয্ক মুসিলেমর পেক্ষ ইসলামী চিরে� িবভূিষত হ
ইসলামী চিরে�র মেধয্ রেয়ে: সততা, িব��তা, ৈনিতক ও
চািরি�ক পিব�তা, ল�া, সাহস, দানশীলতা, �িতজ্ঞা রক্ষা,
আ�াহ তা‘আলা কতৃর্ক হারামকৃত িবষয় েথেক দূের থাক,
�িতেবশীর সােথ স�য্বহা, সাধয্মত অভাব�� েলােকর সাহাযয
করা এবং অনয্ানয্ সৎচির�াবলী েযগুেলার ৈবধতা স�েকর্ প
কুরআন ও সু �ায় �মাণ পাওয়া যায়।
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ষ�দশ দর্স
ইসলামী আদব-কায়দায় িশ�াচার হওয়া। এর মেধয্ রেয়েছ।
সালম �দান, হািসমুেখ সাক্ষাৎ �দ, ডাক হােত পানাহার করা,
পানাহােরর শুরুেত িবসিম�াহ এবং েশেষ -হামদু িল�াহ বলা,
হাঁিচ েদয়ার পর ‘আলহামদু িল�াহ’ বলা এবং এর উ�ের
অপরজন কতৃ্ক
র ‘ইয়ারহামুকা�াহ’ (আ�াহ েতামার উপর রহম
করু) বলা। মসিজেদ বা ঘের �র্েবশ ও েবর হওয়ার সম,
সফরকােল, িপতামাতা, আ�ীয়-�জন, �িতেবশী ও েছাট-বড়
সকেলর সােথ বয্বহার কােল শরীয়েতর আদাবসমূহ পালন কের
চলা, নবজাত িশশুর জে� অিভন�ন জানােন, িববাহ উপলেক্
বরকেতর দু ’আ করা এবং িবপেদ ও মুতূয্েত সা�না ও সহানুভূিত
�কাশ করাসহ ব� পিরধান ও উহা েখালা এবং জুতা বয্বহােরর
সময় ইসলামী আদাব-কায়দা েমেন চলা
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স�দশ দর্স
িশরক ও িবিভ� �কার পাপ েথেক সতকর্ থাকা এবং
অপরেক সতকর্ করা
ত�েধয্ সাতিট �ংসকারী পাপ অনয্তম। এগুেলা হ:
১। আ�াহর সােথ িশরক করা, ২। যাদু করা, ৩। অনয্ায়ভােব
কাউেক হতয্া করা যা আ�াহ পাক িনিষ� কের েরেখেছ, ৪।
এিতেমর স�দ অৈবধ প�ায় ভক্ষণ ক, ৫। সু দ �হণ করা,
৬। যু ে�র িদন ময়দান েথেক পৃ� �দশর্ন কের পালয়ন করা
এবং সতী-সা�ী মুিমনা সরলমনা নারীেদর �িত বয্িভচােরর
অপবাদ েদওয়া।
বড় বড় পােপর মেধয্ আরও রেয়ে; েযমন: মাতািপতার
অবাধয্ হওয়, র� স�কর্ িছ� কর, িমথয্া সাক্ষয্ �দান,
িমথয্া শপথ �হণ কর, �িতেবশীেক য�না েদওয়া, র�, স�দ
ও মান-স�ােনর উপর জুলুম করা ইতয্ািদ যা আ�াহ পাক অথবা
তাঁর রাসূ ল (ছা�া�াহু আলাইিহ ওয়া সা�া) িনিষ� কের
িদেয়েছ।
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অ�াদশ দর্স
মৃত বয্াি�র কাফ-দাফেনর বয্ব�াপনা ও জানাযার নামাজ
পড়া।
িনে� এর িব�ািরত আেলাচনা করা হেলা:
মৃেতয্র অে�যি�ি�য়া:
�থমত: েকান বয্ি�র মৃতুয্ আস� হেল তােক কােলমা রাসূ
(ছা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম) এর হাদীস। িতিন বেলন,
েতামরা েতামােদর মৃতেদরেক “লাইলাহা ই�া�াহ” িশক্ষা দা”মুসিলম
এই হাদীেস মৃতেদর বলেত ঐ সব মরণাপ� েলাকেদর কথা
বলা হেয়েছ যােদর উপর মৃতুয্র লক্ষণািদ �� হেয় উেঠ
ি�তীয়ত: েকান মুসলমােনর মৃতুয্ িনি�ত হেল তার চক্ষু�
মুিদত এবং দািড় েবঁেধ রাখেত হয়।
তৃতীয়ত: মৃত মুসলমােনর েগাসল করােনা ওয়ািজব। তেব
যু ে�র ময়দােন মৃতুয্র শহীেদর েগাসল করােনা হয় ন, না তাঁর
উপর জানাজার নামাজ পড়া হয়; বরং তার পিরিহত বে�ই তােক
দাফন করা হয়। েকননা, রাসূ ল (ছা�া�াহু আলাইিহ ওয়া সা�া)
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উহুেদর যুে� মৃতেদর েগাসল করানিন এবং তােদর উপর
নামাজও পেড়নিন।
চতুথর্: মৃেতর েগাসল করােনার প�িত। েগাসল করােনার
সময় �থেম মৃত বয্ি�ক ল�া�ান আবৃত কের িনেব। তারপর
তােক একটু উিঠেয় আে� আে� তার েপেটর উপর চাপ িদেব।
পের েগাসলদানকারী বয্ি� িনেজর হােত একট েনকেড় বা
অনু রুপ িকছু েপছাইয়া িনেব যােত মৃেতর মলমু� েথেক িনেজেক
রক্ষা কের িনেত পাের। তারপর মৃত বয্ি�েক েস নামােজর অ
করােব এবং তার মাথা ও দাঁিড় বরই পাতা বা অনু রূপ িকছুর
পািন িদেয় েধৗত করেব। অত:পর তার েদেহর ডান পা�র, তারপর
বাম পা�র্ েধৗত করেব। এইভেব ি�তীয় ও তৃতীয়বার েধৗত
করেব। �িতবার হাত িদেয় েপেটর উপর চাপ িদেব। িকছু েবর
হেল তা েধৗত কের িনেব এবং তুলা বা অনু রূপ িকছু িদেয় �ানিট
ব� কের রাখেব। এেত যিদ ব� না হয় তাহেল পুড়ামািট অথবা
আধু িনক েকান ডা�াির প�িত অনু সাের েযমন ��ার বা অনয্
িকছু িদেয় ব� করেত হেব এবং পুনরায় অজু করােব। যিদ
িতনবাের পির�ার না হয় তাহেল পাঁচ েথেক সাতবার েধৗত
করােব। এরপর কাপড় �ারা শুিকেয় িনেব এবং িসজদার অ� ও
38

অ�কাশয্ �ানসমূেহ সুগি� লাগােব। আর যিদ সম� শরীের
সু গি� লাগােনা যায় তাহেল আেরা ভােলা। এই সােথ তার
কাফনগুেল ধু প-ধু না িদেয় সু গি� কের িনেব। যিদ তার েগাফ বা
নখ ল�া থােক তা েকেট িনেব, তেব চুল িবনয্াস করেবনা।
�ীেলাক হেল তার চুল িতনগুে� িবভ� কের িপছেনর িদেক
েছেড় রাখেব।
প�মত: মৃেতয্র কাফ:
সাদা বেণর্র িতনখানা কাপেড় প ুরুেষর কাফন েদওয়া উ�ম
জামা বা পাগড়ী এর্র অ�ভূর্� নয়। এইভােব রাসূ (ছা�া�াহু
আলাইিহ ওয়া সা�াম) এর্র কাফন েদয়া হেয়িছল। মৃতেক এর
িভতের পযর্ায়�েম রাখা হয়। একটা জাম, একটা ইজার ও
একটা েলফাফার �ারা কাফন িদেলও চেল। �ীেলােকর কাফন
পাঁচ টুকরা কাপেড় েদওয়া হয়, েসগুেলা হেল-চাদর, মুখবরণ,
ইজার ও দু ই েলফাফা। েছাট বালেকর কাফন এক েথেক িতন
কাপেড়র মেধয্ েদওয়া যায় এবং েছাট বািলকার কাফন এক জামা
ও দু ই েলফাফায় েদওয়া হয়। সকেলর পেক্ষ একখানা কাপড়
ওয়ােজব যা মৃেতয্র স� ূণর্ শরীর আবৃত কে র রাখেত পাের
তেব মৃত বয্ি� ইহরাম অব�ায় হেল তােক বরই পাতার িস�
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পািন িদেয় েগাসল িদেত হয় এবং তােক তার ইজার ও চাদর
অথবা অনয্ কাপেড় কাফন িদেলও চেল। তেব তার ম�ক ও
েচহারা আবৃ ত করা যােব না বা তার েকান অ� সু গি� ও লাগােনা
যােব না। েকননা, ি�য়ামেতর িদন েস তালিবয়া পাঠ করেত
করেত উি�ত হেব। এই স�েকর্ রাসূল (ছা�া�াহু আলািহ ওয়া
সা�াম) েথেক িবশু� হাদীস বিণর্ত আেছ। আর যিদ মুহির
�ীেলাক হয় তাহেল অনয্ানয্ �ীেলােকর নয্ায় তার কাফন হে
তেব তার গােয় সু গি� লাগােনা যােবনা এবং েনকাব িদেয় েচহারা
বা েমাজা িদেয় তার হ��য় কাফেনর কাপড় িদেয়ই আবৃ ত করা
হেব। ইিতপূেবর্ েমেয়েলােকর কাফন স�েকর্ আেলাচনা করা
হেয়েছ।
য�মত: মৃত বয্ি� জীব�শায় যােক অিছয়ত কের যােব েসই
হেব তার েগাসল, দাফন করা ও তার উপর জানাযার নামাজ
পড়ার অিধকতর হকদার। তারপর তার িপতা, তারপর তার
িপতামহ, তারপর তার বংেশ অিধকতর ঘিন� েলােকর হক হেব।
এইভােব �ীেলাক যােক অিছয়ত করেব েসই হেব উপেরা�
কাজগুেলা স�াদেনর অিধকতর হকদার। তারপর তার মাত,
তারপর দাদী, তারপর পযর্ায়�েম বংেশর অিধকতর ঘিন�
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েমেয়রা হেব। �ামী-�ীর েক্ষে� এেক অপেরর েগাসল িদে
পাের।

আবূ বকর িসি�ক রািজয়াআ�াহু আনহুেক তাঁর �

েগাসল িদেয়িছেলন এবং আলী রািজয়া�াহু আনহু তাঁর �ী হযর
ফািতমা রািজয়া�াহু আনহােক েগাসল িদেয়িছেলন
স�মত:
মৃেতর উপর নামাজ পড়ার প�িত: (জানাযার নামাজ)
জানাযার নামােজ চার তাকবীর েদওয়া হয়। �থম তাকবীেরর পর
সূ রা ফােতহা পড়া হয়। এর সােথ যিদ েছাট েকান সূ রা বা দু এক
আয়াত কুরআন শরীফ পড়া হয় তা হেল ভাল। কারণ, এই
স�েকর্  ইবন আ�াস (রািজয়া�াহু আন) েথেক ছহীহ হাদীস
বিণর্ত আেছ। এরপর ি�তীয় তাকবীর েদওয়া হেল রাসূল
(ছা�া�াহু আলাইিহ ওয়া সা�া) এর উপর েস দরূদ পড়েত হয়
যা নামােজ তাশাহুেদর (আ�ািহয়য্াতু) সােথ পড়া হয়। তারপর
তৃতীয় তাকবীর িদেয় িন�িলিখত দু ‘আ করা হয়:
َ َ ّ
َ َ َ َ ْ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ َﺎ
َّ
 َوذﻛ ِﺮﻧﺎ،�ﻧﺎ
ِ  َوﺷ، َﻣَﻴِتِﻨﺎ، »ﻠﻬُﻢَّ اﻏْﻔِﺮْ ﺤﻟَِﻴِﻨﺎ
ِ �ﻧﺎ و ﻛ ِﺒ
ِ  وﺻ ِﻐ، ﻏﺋِ ِبﻨﺎ،ﺎﻫ ِﺪﻧﺎ
ْ ََ
َ َ َُ َﻓَّﻪ
َ
َ َ َ ْ َ ََّ ُ َ َ ﻬُﻢ
ﻰﻠﻋ
� اﻹْﻼَمِ وَﻣَﻦْ ﺗَﻮَ�ْﺘَﻪُ ﻣِﻨَّﺎ
ِ ﺣْﻴِﻪ ﻰﻠﻋ
ِ  لﻠ ﻣﻦ أﺣﻴيْﺘﻣِﻨَّﺎ ﻓَﺄ.وأ�ْﺜﺎﻧﺎ
ْ ََّل ﻬُﻢ
ْ�
ّ ، ﻧُﺰُﻪﻟ
ُ َ ْ ﺎﻋَﻓِﻪ وَا�ْﻒُ �َﻨْﻪُ وَأَ�ْﺮِم،اﻏﻔﺮْ َُ وَارْﻤ َﺣْ َﻦ
َوَﺳِ ْﻊ
 ﻠ-اﻹ َﻤﺎن
ِ
َ
ُ ْ َ َُ َ ْ ُ
ُ َّﺎﻳَﺎ ﻛَﻤﺎ �ُﻨْﻰﻘَّ ﻟ
َ  ﻘِّﻪِ ﻣ ﻦَ اﺨﻟَْﻄ،  وَاﻟْﺮﺒد
ْ َ ِﻠْﻪ ﺑﺎَﺎءِ وَاﺜﻟَّﻠْﺞ
ﻮْب
ِ
ِ
ِ ﻣﺪﺧﻠﻪ واﻏ ِﺴ
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َ ْ ً ْ َ ً َْﻫ
َ ْ ً ْ َ ً َ ُ َْ�ْﻴَﺾُ ﻣِﻦَ اﺪﻟَّ َ َأَﺑْﺪِﻪﻟ
 َوزَوْ ًﺟﺎ، ﻫْﻠ ِﻪ
، ٍ�� ِﺲ
ِ ار ِه َوأ ﻼ ﺧ�ا ِﻣﻦ أ
ِ دارا ﺧ�ا ِﻣﻦ د
َ ْ
ً ْ َﺧ
ِْ
ﻪﻟَُ ﻲﻓ
 َأﻋِﺬْهُ ﻣِﻦَ ﻋَﺬ َابِ اﻟْﻘَﺮﺒْ ِ ] َﻋ َﺬ- �ا ِﻣ ْﻦ َوْﺟِﻪِ اﺠﻟَﻨًﺔ
ْابِ اﻨﻟَّﺎر[ َأﻓْﺼِﺢ
ِ
ُ
ْ
ّ
َ  لﻠﻬُﻢَّ ﻻ َﺗْﺮﻣْﻨَﺎ-ﺮﺒِْهِ وَﻧَﻮِرْ َ ُﻟ ِ�ﻴ ِْﻪ
«أﺟْﺮ ُه َوﻻ ﺗ ِﻀﻠْﻨَﺎ َ�ﻌ َﺪه
ِ
উ�ারণ: “আ�াহু�াগিফরলী হাইিয়য্না ওয়া মাইিয়য্িতনা ও
শািহদীনা

ওয়া

গাইিবনাওয়া

সািগরীনা

ওয়াকািবিরনা

ওয়া

জাকািরনা ওয়া উনছা-না। আ�াহু�া মান আহইয়াইতাহু িম�া ফ
আহিয়য্হ-আলাল

ইসলাম,

ওয়ামান

তাওয়াফ্ফাইতাহু িম�া

ফাতাওয়াফ্ফাহ আলাল ঈমান। আ�াহু�াগিফরলাহু ওয়ারহা,
ওয়া আিফিহ, ওয়া আ’ফু আনহু ওয়া আকিরম নুযুলাহুওয়ািছ’
মুদকালাহ, ওয়া আগিছলহু িবলম-ঈ ওয়াস সালিজ ওয়াল বারিদ।
ওয়া নাি�িহ িমনাল খাতয়া কামা য়ূনা�াস সাওবুল আবইয়াদু
িমনাদ্দানািছ, ওয়া আবিদলহু দারান কাইরা িমন দািরহী ওয়া
আহলান কাইরাম িমন আহিলহী, ওয়া যাওজান কায়রাম িমন
যাওিজিহ, ওয়া আদিখলহুল জা�াত, ওয়া আইজহু িমন আযািবল
�াবির (ওয়া আযািব�াির), ওয়া আফিসহ লাহু িফ �াবিরিহ ওয়া
নাওয়ীর লাহু িফি, আ�াহু�া লা তুহিরম না ওয়া
তুিজ�ানা বা’দাহু”
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জরাহ

অথর: “ েহ আ�াহ! আমােদর জীিবত ও মৃত, উপি�ত, ও
অনু পি�ত, েছাট, ও বড়, নর ও নারীিদগেক ক্ষমা কে, েহ
আ�াহ ! আমােদর মােঝ যােদর তুিম জীিবত েরেখেছা তােদরেক
ইসলােমর উপর জীিবত রােখা, আর যােদরেক মৃতুয্ দান কেরা
তােদরেক ঈমােনর সােথ মৃতুয্ দান কেরা। েহ আ�াহ! তুিম এই
মৃতুয্েক ক্ষমা ক, তার উপর রহম কেরা, তােক পূণর্ িনরাপ�ায়
রােখা, তােক মাজর্না কের, মাযর্াদার সােথ তার আিতেথয়তা
কেরা। তার বাস�ানিট �শ� কের দাও, তুিম তােক েধৗত কের
দাও, পািন বরফ ও িশিশর িদেয়, তুিম তােক গুনাহ হেত
এমনভােব পির�ার কেরা েযমন সাদা কাপড় েধৗত কের ময়ল
িবমু� করা হয়। তার এই (দু িনয়ার) বাস�ােনর বদেল উ�ম
বাস�ান �দান কেরা, তার এই পিরবার হেত উ�ম পিরবার দান
কেরা, তার এই �ী হেত উ�ম �ী দান কর, তুিম তােক েবেহে�
�েবশ করাও, আর তােক কবেরর আযাব এবং েদাযেখর আযাব
হেত বাঁচাও। তার কবর �শ� কের দাও এবং েদাযেখর আযাব
হেত বাঁচাও। তার কবর �শ� কের দাও এবং তার জনয্ ইহা
আেলাকময় কের দাও। েহ আ�াহ! আমােদরেক তার সওয়াব
হেত বি�ত কেরানা এবং তার মৃতূয্র পর আমােদরেক পথ��
কেরা না।
43

অত:পর চতুথর্ তাকবীর িদেয় ডান িদেক এক সালােমর
মাধয্েম নামাজ েশষ করা হয়
জানাযার নামােজ �েতয্ক তাকবীেরর সােথ হাত উঠােনা
َُ
মু�াহাব। যিদ মৃত বয্ি� পুরুষ হয় তাহ...ﺦ اَلﻠﻬُﻢَّ اﻏْﻔِﺮْﻪﻟ
এর

َل
َ ْ
পিরবেতর্  ﻠﻬُﻢَّ اﻏ ِﻔﺮْل َﻬﺎ... অথর্াৎ আরবী �ীিলে�র সবর্নাম েযা
َل
কের পড়েত হয়। আর যিদ মৃেতয্র সংখয্া দুই হয় তাহে َّﻠﻬُﻢ
َل
َ ْ
َ ْ
اﻟﺦ..  اﻏ ِﻔﺮْل ُﻬ َﻤﺎএবং এর েবশী হেল  اﻟﺦ....  ﻠﻬُﻢَّ اﻏ ِﻔﺮْل ُﻬ ْﻢঅথর্াৎ
সংখয্া িহেসেব সবর্নাম বয্বহার করেত 
মৃত যিদ িশশু হয় তাহেল উপেরা� মাগিফরােতর দ’আর

পিরবেতর্ এই েদায়া পড়া হে:
ُﻬُﻢَّ اﺟْﻌَﻠْﻪ
ْ َّﻘ
ً َُ ًْ َ َ
َ
ََ
از�ْﻨَ ُﻬ َﻤﺎ
ﻓَﺮْﻃً ﺎ
»
ِ
ِ  وَّذُﺧْﺮًا لِﻮَاﺪﻟ
ِ  ﻠﻬُﻢَّ �َ ﻞ ﺑِ ِﻪ مﻮ.  وﺷ ِﻔﻴﻌﺎ �ﺎﺑﺎ. ﻳْﻪ
ََ َْ َ َ َ ْ
ْ
َُ ُ
َ
أﺤﻟِْﻘْﻪُ�ُ ﺑِﺼَﺎﻟِﺢِ الْﻤُﺆ
ْ
ْﻣِﻨِ�َْ وَاﺟْﻌَﻠْﻪُ ﻲﻓ ِﻛﻔﺎﻟ ِﺔ إِﺑْﺮا ِﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴ ِْﻪ
.َوأﻋ ِﻈﻢ ﺑِ ِﻪ أﺟﻮْرﻫﻤﺎ
ِ
ْ
َ َّلﺴ
َ ْ  َﻗِﻪِ ﺑِﺮَﻤ. ﻼ ُم
«ﺣﺘَ ﻋَﺬ َابَ اﺠﻟ َ ِﺤﻴْ ِﻢ
উ�ারণ:

“আ�াহু�া

আলহু ফারাতান য়া

জুখরান

িলওয়ািলদাইিহ, ওয়া শাফীআন মুাবা। আ�াহু�া ছাি�লিবহী
মাওয়াযীনাহুম- ওয়া আ’িজম িবহী উজু-রাহুম-, ওয়া আলিহকুহু
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িবসা-িলিহল মু’িমনীন ওয়া আজআলহু ফী িকফ- লািত ই�ািহমা
আলাইিহস সলাম, ওয়াি�হী িবরাহমািতকা আযাবাল জাহীম।”
অথর: “ েহ আ�াহ ! এই বা�ােক তার িপতা-মাতার জনয্ “
ফারাত” (অ�বতর্ী েনক) ও “যু খর” (সযে� রিক্ষত স)
িহসােব কবুল কেরা এবং তােক এমন সু পািরশকারী বানাও যার
সু পািরশ কবুল করা হয়। েহ আ�াহ ! এই (বা�ার) �ারা তার
িপতা-মাতার সওয়ােবর ওজন আেরা ভারী কের দাও এবং এর
�ারা তােদর েনকী আেরা বড় কের দাও। আর এেক েনক্কার
মু’িমনেদর অ�ভূর্� কের দাও এবং ইবরাহীম (আ) এর িয�ায়
রােখা, এেক েতামার রহমেতর �ারা েদাযেখর আযাব হেত
বাঁচাও।”
সু �াত হেলা ইমাম মৃত পুরুেষর মাথা বরাবর দাড়ােব এবং
�ীেলাক হেল তার েদেহর মধয্মাংেশ বরাবর দাঁড়ােব
মৃেতয্র সংখয একািধক হেল পুরুেষর মৃতেদহ ইমােমর
িনকটবতর্ী থাকেব এবং �ীেলােকর মৃতেদহ িকবলার িনকটবতর্
থাকেব। তােদর সােথ বালক-বািলকা হেল পুরুেষর পর
�ীেলােকর আেগ বালক �ান পােব, তারপর �ীেলাক এবং
সবর্েশেষ বািলকার �ান হেব। বালেকর মাথা প ুরুেষর মাথ
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বরাবর এবং �ীেলােকর মধয্মাংশ পুরুেষর মাথা বরাব র রাখ
হেব। এইভােব বািলকার মাথা �ীেলােকর মাথা বরাবর এবং
বািলকার মধয্মাংশ পুরুেষর মাথা বরাব র রাখা হেব। স
মুছা�ীগণ ইমােমর িপছেন দাঁড়ােব। তেব যিদ েকান েলাক
ইমােমর িপছেন দাঁড়াবার �ান না পায় তাহেল েস ইমােমর ডান
পাে�র দাঁড়ােত পাের।
অ�মত: মৃেতর দাফন �ি�য়া:
শরীয়ত মেত কবর একজন পরুেষর মধয্ভাগ পিরমাণ গভী
এবং েকবলার িদক িদেয় লহদ (বগলী কবর) আকাের করেত
হেব। মৃতেক তার ডান পাে�র্র উপর সামানয্ কাত কের লাহাে
শািয়ত করেব। তারপর কাফেনর গাঁইট খুেল িদেব, তেব কাপড়
খুলেব না, বরং এইভােবই েছেড় িদেব। মৃত বয্ি� পুরুষ েহা
আর নারী েহাক কবের রাখার পর তার েচহারা উে�া� করা
যােবনা। এরপর ইট কাড়া কের েসগুেলা কাদা িদেয় জমাট কের
রাখেব, যােত ইটগুেলা ি�র থােক এবং মৃতেক পিতত মািট েথেক
রক্ষা কে
যিদ ইট না পাওয়া যায় তাহেল অনয্ িকছূ েযম, ত�া, পাথর
খ� অথবা কাঠ মৃেতর উপর খাড়া কের রাকেব যােত মািট েথেক
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তােক রক্ষা কের। তারপর এর উপর মািট েফলা হেব এবং এ
মািট েফলার সময়:

ْ ُ َ ََّ  مِﻠ
«ﷲ
ِ »ﷲِ وَﻰﻠﻋَ ِﺔ رﺳﻮ ِل ا

(আ�াহর নােম এবং রাসূল (ছা�া�াহু আলাইিহ ওয়া সা�া)
এর �ীেনর উপর রাখলাম) বলা মু�াহাব। কবর এক িবঘত
পিরমাণ উচু করেব এবং এর উপের স�ব হেল ক �র

েরেক

পািন িছিটেয় িদেব।
মৃেতর দাফন করেত যারা শরীক হেব তােদর পেক্ষ কবের
পাে�র্ দািড়েয় মৃেতর জনয্ ’আ করার ৈবধতা রেয়েছ। এর
�মাণ, রাসূ ল (ছা�া�াহু আলাইিহ ওয়া সা�া) যখন দাফন কাজ
েশষ করেতন তখন িতিন কবেরর পােশর্ দাড়ােতন এবং েলাকেদর
বলেতন “েতামরা েতামােদর ভাইেয়র জনয্ মাগিফরােত কামনা
কর এবং ঈমােনর উপর ছােবত থাকার জনয্ দ’আ কর; েকননা,
এখনই তার সওয়াল-জওয়াব শুরু হে”
নবমমত: দাফেনর পূেবর্ েয মৃেতয্র উপর নামাজ পেড় না
েস দাফেনর পর নামাজ পড়েত পাের। েকনন, নবী করীম
(ছা�া�াহু আলাইিহ ওয়া সা�া) তা কেরেছন। তেব এই নামাজ
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একমাস সমেয়র মেধয্ হেত হে, এর েবশী হেল কবেরর উপর
নামাজ পড়া ৈবধ হেব না। েকনন, দাফেনর একমাস পর রাসু ল
(ছা�া�াহু আলাইিহ ওয়া সা�া) েকান মৃেতর উপর নামাজ
পেড়েছন এমন েকান হাদীস পাওয়া যায় নাই।
দশম: উপি�ত েলাকেদর জনয্ মৃেতয্র পিরব-পিরজেনর
পেক্ষ খাদয্ ��ত করা জােয়জ নয়। �ি স� সাহাবী হজ
জািবর িবন আ�ু �াহ আল-বাজালী (রা) বেলন: “মৃেতয্র পিরবাপিরজেনর িনকট সমেবত হওয়া এবং দাফেনর পর খাদয্ ��ত
করােক আমরা মৃেতয্র উপ ‘িনয়াহা’ (িবলাপ) বেল গণয্
করতাম।” (এই হাদীস ইমাম আহমদ উ�ম সনেদ বণর্না
কেরেছন।) তেব মৃেতর পিরবার-পিরজেনর জনয্ বা তােদর
েমহমানেদর জনয্ খাদয্ ��ত করেত আপি� েনই। এভাে
তােদর জনয্ মৃেতয্র আ�-�জন ও �িতেবশীেদর পক্ষ েথে
খাদয্ সরবাহ করা জােয়জ আে। এর �মাণ, রাসূ ল (ছা�া�াহু
আলাইিহ ওয়া সা�াম) এর কােছ যখন হযরত জাফর িবন আবূ
তািলব (রাঃ) এর মৃতুয্ সংবাদ েপৗঁেছ তখন িতিন �ী
পিরবারবগর্েক বলেল: “জাফর পিরবােরর জনয্ খাদয্ ��ত কে
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পাঠাও।” আেরা বলেলন েয, “তােদর উপর এমন মুিছবত েনেম
আসেছ যা তােদরেক খাদয্ ��ত েথেক িবরত কের েফেলেছ”
মৃেতয্র পিরবা-পিরজেনর জনয্ েয খাদয্ পাঠােনা হয় ত
খাওয়ার জনয্ �িতেবশীেদর বা অনয্েদর আহবান করা ৈবধ। এ
জনয্ েকান িনিদর্� স-সীমা আেছ বেল আমােদর জানা েনই।
একাদশ: েকান �ীেলােকর পেক্ষ �ামী বয্তীত অপর েক
মৃেতয্র উর িতন িদেনর েবশী েশাক �কাশ জােয়জ নয়।
�ীেলােকর পেক্ষ �ামীর উপর চারমাস দশ িদন পযর্� েশ
�কাশ ওয়ািজব। তেব গভর্বতর্ী হেল স�ান �সব পযর্� েশ
�কাশ ওয়ািজব। তেব গভর্বতর্ী হেল স�ান �সব পযর্� েশ
পালন করেত হয়। এই স�েকর্ রাসূল (ছা�া�াহু আলাইিহ ওয়া
সা�াম) েথেক বিণর্ত িবশু� হাদীস আে
পুরুেষর পেক্ষ েকান মৃেতয্র উপর েস আ�ীয় েহাক
অনা�ীয় েহাক েশাক পালন জােয়জ নয়।
�াদশ: সমেয় সমেয় পুরুষেদর পেক্ষ কবর িজয়ারত ক
সু �াত এবং এর উে�শয্ হেব মৃতেদর জনয্ ’আ, রহমাত কামনা,
মরণ এবং মরেনা�র অব�া �রণ করা। রাসূল (ছা�া�াহু
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আলাইিহ ওয়া সা�াম) বেলন, “েতামরা কবর িজয়ারত কর,
েকননা, উহা েতামােদর আেখরােতর কথা �রণ কিরেয় িদেব”
(মুসিলম) রাসূেল পাক (ছা�া�াহু আলাইিহ ওয়া সা�া) তাঁর
সাহাবীগণেক িশক্ষা িদেয় বলেতন , তারা যখন কবর িজয়ারেত
যােব তখন েযন বেল:
َ
َ
َ ْ � َوالْ ُﻤﺴْﻠﻤ
َ ْ ّﻼَمُ ﻋَﻠﻴْ�ُﻢْ أﻫْﻞَ اﺪﻟَّﻳَﺎر ﻣ َﻦ الْ ُﻤﺆْ ﻣﻨ
َ ﺎء
َ  َ�ِﻧَّﺎ إ ْن َﺷ،�
اﷲ
»ﺴ
ِ ِ
ِِ
ِِ
ِ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
ْلْ ُ ْ َﻘ
ُ
َْ
َ
ُ
ُ
ْ
َ
َ
� ﻳَﺮْﺣ ُﻢ اﷲ ا ﻤﺴﺘ ِﺪ ِﻣ، َﺴَﺄَلُ اﷲَ ﻨﻟَﺎ َوﻟ� ُﻢ اﻟﻌﺎ ِ�ﻴﺔ،ﺑِ� ْﻢ لﻼ ِﺣﻘ ْﻮن
َ ْل
«َوا ُﻤﺴْﺘَﺄ ِﺧ ِﺮ�ْ َﻦ
উ�ারণ: “আস্সালামু আলাইকুম ইয়া আহলাদ িদয়াির িমনাল
মু’িমনীন ওয়াল মুসিলমীন, ওয়া ই�া ইন্শা আ�াহু িবকুম
লাহকুন। নাসআলু �াহা লানা ওয়া লাকুমুল আিফয়াহ, ইয়ার
হামু�াহু মুস্তাকিদমীনা ওয়াল মুস্তািখরীন।”
অথর: “েতামােদর �িত সালাম েহাক েহ কবরবাসী মু’িমনমসলমানগণ, ইনশা আ�াহ আমরাও অবশয্ই েতামােদর সােথ
িমিলত হি�, আমরা আমােদর এবং েতামােদর সবার জনয্
আ�াহর িনকট শাি� ও িনরাপ�া �াথর্না কিরিছ। আ�াহ অ�গামী
প�াতগামী আমােদর সবার �িত দয়া করুন”
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েমেয় েলােকর পেক্ষ কবর িজয়ারত ৈবধ নেহ। েক, রাসূল
(ছা�া�াহু লাইিহ ওয়া সা�াম) কবর িজয়ারতকারীনী নারীেদর
অিভশাপ কেরেছন। এত�য্তীত েমেয়েদর কবর িজয়ারেত েফতনা
ও অৈধযর্ সৃি�র ভয় রেয়েছ। এইভােব েমেয়েদর পেক্ষ ক
পযর্�

জানাযার অনুগমন করা ৈবধ নেহ। েকনন, রাসূল

(ছা�া�াহু আলাইিহ ওয়া সা�া) তােদরেক এে�েক বারণ
কেরেছন। তেব মসিজেদ বা অনয্ েকন �ােন মৃেতয্র উপ
জানাযার নামাজ পড়া নারী পুরুষ সকেলর জনয্ ৈব
সাধয্মত দরস সমূহ সংকলেনর কাজ এখােনই সমা� হেলা।
আ�াহ পাক আমােদর ি�য় নবী হযরত েমাহা�দ, তাঁর পিরবারপিরজন ও তাঁর সাহাবীগেনর উপর দরুদ ও সালাম বষর্ন কর
.اﺤﻟﻤﺪ ﷲﺪه والﺼﻼة والﺴﻼم ﻰﻠﻋ ﻧبﻴﻪ �ﻤﺪ وآﻪﻟ وﺻﺤﺒﻪ
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