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 سسم اهللا المحن المحيم

ুরম কুেসময় অিত রয়সলু আ�সহর জসেম শু করিরি  

ا مد هللا ول العيل�و سالعيببة لغم�،�و س ا اهللا سسغم ع عبده 
 !سوسو  ا يغي دمد سع ل  سم اين  مجع�و ممي نعد

এ ুুি�কসয় ইসলসম স�েকর সবরসসাসরেের ুেপ েয সব 

িবষয় অবগত হওয়স একস� অুিরহসযর েসগেলসর একিক সংিপি 

বেরজস েরওয়স হেলসি ুুি�কসিক “মুসিলম উ�েতর সবরসসাসরেের 

 জন গুর �ুের রসরসসম�হ” িশেরসজসেম অিভিহত কের আ�সহ 

তস‘আলসর কসের �সথরজস  সজসই িতিজ েযজ এর  সরস মুসিলম 

ভসইেরর উুকৃত কেরজ এবং আমসর ুপ েথেক তস কবুল কের 

েজজি িজ�য় িতিজ মহসজ রসতস অিত েমেহরবসজি  

আ�ুল আযীয ইবজ আবরু�সহ ইবজ বসয  
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�থম ররস 

ইসলসেমর ুসঁচ িভি�র বনসখনস ও িবেবষেি ত�োন �থম ও 

সবরসিাক গুর �ুের িভি� হেলস: 

  ههيد  من ال إ   إال اهللا سمّن دمد وسول اهللا 

একথসর সসপন �রসজ করস েয, আ�সহ বনতীত সিতনকসর েকসজ 

মস‘বুর েজই এবং মুহস�র সস�স�সহ আলসইিহ ওয়সসস�সম আ�সহর 

রসস�লি” 

 এর শতরসবলীর বেরজসসহ শসহসরসত বসকন েয়র ال ا  إال اهللا 

মমরসথর বনসখনস করসি ‘লস-ইলসহস’  সরস আ�সহ বনতীত যসেরর ইবসরত 

করস হয়, তসেরর সবসইেক অ�ীকসর করস এবং ‘ই�স�সহ’  সরস 

যসবতীয় এবসরত একমস� আ�সহর  জন �িতিতত করস, এেত 

তসঁর েকসজ শরীক েজইি 

“লস-ইলসহস-ই�স�সহ” এর শতরসবলী হেলস: 

১. ইলম (জসজ) : যস অজতসর ুিরুরী, ২.ইয়স�ীজ (ি�র 

িব�সস) যস সে�েহর ুিরুরী, ৩. ইখলসর (িজতস) যস িশরেকর 

ুিরুরী, ৪. সততস যস িমথনসর ুিরুরী, ৫. মসহস�সত (ভসলবসসস) 

যস িবে েষর ুিরুরী, ৬. আজুগতন যস অবসানতস বস ব রেজর 
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ুিরুরী, ৭. কবুল (�হে) যস �তনসখনসেজর ুিরুরী এবং ৮. 

আ�সহ তস‘আলস বনতীত যসরই ইবসরত করস হয় তসর �িত কুুরী 

বস অ�ীকৃিত জসুজ করসি 

এই শতরগেলস িজেনস� আরবী কিবতসর রুিক ুংি�র মোন 

একে� সু�রভসেব বন� করস হেয়ের: 

 ول ليبـال،يد سـاا،ية سـدب خالص س دبك مع�عغم ن،� س

    من األهييء بدسوى اإل سز�د ثيمغهي ال�فمان مغك نمي
ُ
 ليم

[অথর: এই কসেলমস স�েকর জসজ, এর �িত ি�র িব�সস, িজতস, 

সততস, ভসলবসসস, আজুগতন ও এর মমরসথর �হে করস:এই সসেথ 

আক জ�ের যস েযসগ করস হয়, তসহেলস: আ�সহ বনতীত যসরস 

অেজক মসজুেষর কসের উুসসন হেয় আের তসেরর �িত েতসমসর 

কুুরী অথরসা অ�ীকৃিত জসুজ করসি] 

এই সসেথ دمد وسول اهللا (“মুহস�র আ�সহর রসস�ল”) এই 

শসহসরসত বসেকনর অথর িবেবষে করস এই বসেকনর রসিব হেলস: 

রসস�ল (রস�স�সহ আলসইিহ ওয়স সস�সম) আ�সহর ুপ েথেক েয 

সব বসতরস বসহজ কের িজেয় এেসেরজ েস িবষেয় তসঁর উুর িব�সস 

�সুজ করস, িতিজ েযসব কসে র িজেররশ িরেয়েরজ তস ুসলজ করস 
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এবং যস িজেষা কেরেরজ বস যস েথেক বসরে কেরেরজ তস ুিরহসর 

কের চলসি আর আ�সহ ও তসঁর রসস�ল (রস�স�সহ আলসইিহ ওয়স 

সস�সম) েয সব িবষয় �বতরজ কেরেরজ েকবল েসগেলসর মসানেমই 

যসবতীয় ইবসরত স�সরজ করসি 

এরুর িশপসথরর স�ুেখ ইসলসেমর ুর িভি�র অুর 

িবষয়গেলসর িবশর িববরে েতসেল ারস: েসগেলস হেলস: ২.জসমস  

�িততস করস, ৩. যসকসত �রসজ, ৪. রম সেজর েরস স ুসলজ, এবং 

৫. সসমথরবসজ েলসেকর ুেপ বসয়তু�সহ শরীেুর হর ত ুসলজ 

করসি 
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ি তীয় র  স 

আরকসেজ ঈমসজ অথরসা ঈমসেজর েমমিলক রয়িক িবষয়ি 

েসগেলস হেলস:  

১- িব�সস �সুজ করস আ�সহর তস‘আলসর উুর,  

২- তসঁর েুেরশতসগে,  

৩- তসঁর অবতীের িকতসবসম�হ,  

৪- তসঁর ে�িরত জবী-রসস�লগে ও  

৫- আেখরসেতর িরেজর উুর এবং  

৬- িব�সস �সুজ করস ভসেগনর উুর, যসর ভসলম� সবিকরু 

আ�সহ ুসক হেতই িজারসিরত হেয় আেরি 
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তৃতীয় র  স 

তসওহীর (আ�সহর একরবসর) িতজ �কসর ি যথস: 

(১) তসওহীেরর রবুিবয়নসহ (আ�সহর �ভ� ের তসওহীর) 

(২)তসওহীের উলুহীয়নসহ (আ�সহর ইবসরেত তসওহীর) 

(৩) তসওহীের আসমস ও িরুসত (আ�সহর জসম ও গেসবলীেত 

তসওহীর) 

১- �ভ� ের তসওহীর : এর অথর এই িব�সস �সুজ করস েয, 

আ�সহ ুসকই সবিকরুর ��স এবং সবিকরুর িজয়�জকসরী িতিজ, 

এেত তসঁর েকসজ শরীক েজইি 

২- ইবসরেত তসওহীর : এর অথর এই িব�সস �সুজ করস েয 

আ�সহ ুসকই সিতনকসর মস‘বুর, এেত তসঁর েকসজ শরীক েজইি 

একসই কসেলমস ‘লস-ইলসহস-ই�স�সহর মমরসথরি েকজজস, এর �কৃত 

অথর হেলস: আ�সহ বনতীত সিতনকসর আর েকসজ মস‘বুর েজইি 

সব�কসর ইবসরত েযমজ, জসমসয, েরস স ইতনসির একমস� 

আ�সহরই উে�েশন িজেবিরত করস অুিরহসযরি েকসজ �কসর 

ইবসরত অজন কসেরস উে�েশন িজেবিরত করস াবা জয়ি 
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৩- জসম ও গেসবলীেত তসওহীর : এর অথর এই েয, কুরআজ 

করীেম এবং িবশু হসরীেস আ�সহ ুসেকর েযসব জসম ও 

গেসবলীর উে�খ রেয়ের েসগেলসর �িত িব�সস �সুজ করসি 

এগেলসেক আ�সহ ুসেকর শসেজর উুেযসগী ুযরসেয় এমজভসেব 

�িততস করস যসেত েকসজ অুবনখনস, িজি�য়তস, উুমস অথবস 

িবেশষ েকসজ ারে বস সসরৃশনুজসর েলশ জস থসেকি েযমজ, আ�সহ 

ুসক বেলজ:  

َحٌد  ﴿
َ
ُ أ َّ � ََ ُُ   ۡ َمُد  ١ُُ َّ ُ �ص َّ ًَا  ٣يَِ�  َوصَم  يََُ�   صَم   ٢� ُۥ ُكُف َّ   ُُ َوصَم  يَ

َحُدۢ 
َ
  ]٤-١:اإلخالص[ ﴾ ٤أ

অথর : (েহ রসস�ল) “ বল িতিজই আ�সহ এক, আ�সহ অমু-

খসেুপী, িতিজ কসেরস  � েরজিজ এবং েকউ তসঁেক  � েরয়িজ, 

আর তসঁর সমতুলন েকউ েজইি” (স�রস ইখলসর) 

আ�সহ তস‘আলস আেরস বেলজ, 

ُ� لَ  ﴿ َِ َ ِميُع ��  َّ ََ �ص ُُ ٞۖ  َو  ََ   ِِِِ ۡ ََ َكِم  ]١١:الشووى[ ﴾ ١ۡ 

 অথর: “তসর মত েকউ েজই, িতিজই সবরেেসতস সবরর�সি” (সুরস 

শ�রস:১১) 
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েকসজ েকসজ আেলম তসওহীরেক রুই �কসের িবভ� কেরেরজ 

এবং জসম ও গেসবলীর তসওহীরেক �ভ� ের তসওহীেরর অ�ভ� র� 

কের েুেলজি এেত েকসজ বসঁাস েজই, েকজজস, উভয় ারেজর 

�কসর িবজনসেশর উে�শন খুবই ই�ি 

আর িশরক হেলস িতজ �কসর যথস : (১) বড় িশ  ক (২) েরসক 

িশ  ক এবং (৩) সু� বস গি িশ  কি 

বড় িশ  ক:  

বড় িশরেকর ুেল মসজুেষর আমল জ� হেয় যসয় এবং তসেক 

 সহস�সেম িচরকসল থসকেত হয়ি আ�সহ ুসক বেলজ: 

َمََُِن  ﴿ َاْ َ�ع  ا َ�نُ َّ م  ُُ  ۡ ََ  ََ ِِ َ
ََ َاْ  ُُ َ  ۡ

َ
َ  أ َ   ]٨٨:األاعيم[ ﴾٨َوص

অথর: “এবং তসরস যির আ�সহর সসেথ িশরক কের তসহেল 

তসেরর সব কসযর্ম িজনল হেয় যসয়ি” (সুরস আল-আজ‘আম:৮৮) 

আ�সহ ুসক আেরস বেলজ:  

ن ﴿
َ
َُِِ� أ ُم� 

 ِ ِ ا َ�َن ص ُِم ََ َِ نُف
َ
ٰ أ َ ََ ُِِديَ   ه ََ  ِ َّ هِدَد � َٰ ََ  

ْ ُمُووا َ�ع 
وَن  م  َ�هِ�ُ ُُ ِِ �َّارِ  م  َو ُُ

ُ ِه ََ  ۡ ۡ  أَ ََ ََ َحِِ ِ ِ ٰ َٓ ْو
ُ
أ أ وِ ف  ُُ

 ]١٧:الو�ة[ ﴾ ١ٱِۡل 
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(১) অথর: “মুশিরকেরর  জন আ�সহর  র মসি র সং�সেজর 

েকসজই �েয়স জ েজইি অথচ িজে রস কুুুরীর সসপন িরে�ি ঐ 

সম� েলসকেরর কৃতকমর সম�হ  ংস কের েরয়স হেব এবং তসরস 

িচরকসল  সহস�সেম অব�সজ করেবি (স�রস আত-তসওবসহ: ১৭) 

 এই �কসর িশরেকর উুর কসেরস মৃত� ন হেল তসেক কখজও 

পমস করস হেবজস এবং  স�সত তসর  জন হসরসম হেয় যসেবি 

আ�সহ ুসক বেলজ: 

َ َ� َ�غ  ﴿ َّ ۚ نِّن � ُٞ ٓ ََ صَِم  �ََشا ِ هص ا ُدوَن َ� ََ فُِو  َك ٱِِِ  َوَ�غ  َ ن �ُ� 
َ
 ﴾فُِو أ

  ]٤٨:النسيء[

(২) অথর : “িজ�য়ই মহসজ আ�সহ তস‘আলস িশরেকর গজসহ 

পমস কেরজ জসি ইহস রসড়স যস ই�স পমস িরেত ুসেরজি (স�রস 

আজ-িজসস: ৪৮) 

আ�সহ ুসক আরও বেলজ: 

﴿  ِ َّ ِك  ٱِۡ  �ُ�  ََ ۥ  ُِ ا نِنّ ََ ُِ �َّاُر  َو ه َوٰ
 
ۡ ََ ََ َو ّۡ َ  َ َِي ِِ � َۡ  ُ َّ  َدَ د  َحّوَٱ �

ارٖ  ََ ن
َ
َِ   أ ِِمَ�  ِه َّ  ]٧٢:اليئد [ ﴾ ٧ صِِ

(৩) অথর: িজ�য়ই েয বনি� আ�সহর সসেথ িশরক কের, তসর 

 জন েবেহশত হসরসম হেয় যসয় এবং তসর অব�সজ হয়  সহস�সেমি 
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অবশনই অতনসচসরীেরর  জন েকসজ সসহসযনকসরী েজইি (স�রস আল-

মসিয়রসহ: ৭২) 

এই �কসর িশরেকর আওতসয় ুেড় মৃত েলসক ও �িতমসেস 

েডেক রু‘আ করস তসেরর আেয় �সথরজস করস, তসেরর উে�েশন 

মস�ত ও  বসই করস ইতনসিরি 

েরসক িশরক: 

 েরসক িশরক বলেত, এমজ কমর বুুসয় যসেক কুরআজ বস 

হসরীেস িশরক বেল জসমকরে হেয়ের, তেব তস বড় িশরেকর 

আওতসয় ুেড় জসি েযমজ েকসজ েকসজ কসে  িরয়স বস কুঠতসর 

আেরয় �হে, আ�সহ বনতীত অজন কসেরস জসেম শুথ করস, আ�সহ 

এবং অমুক যস চসইেরজ তস হেয়ের” বলস ইতনসিরি জবী (রস�স�সহ 

আলসইিহ ওয়স সস�সম) বেলজ:  

 »م مخو  مي مخي  عغي�م الشك األ ا «

“েতসমসেরর উুর েয িবষয়িকর সবেচেয় েবশী ভয় কির তস 

হেলস েরসক িশরক” এই স�েকর ি জসিসত হেল রসস�ল (রস�স�সহ 

আলসইিহ ওয়স সস�সম) বেলজ, েসকস হেলস িরয়স অথরসা কুঠতসি 

এই হসরীস ইমসম আহমর, তসবসরসজী ও বসয়হসকী মসহম�র িবজ 
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লবীর আজরসরী (রস) েথেক িবশু সজের বেরজস কেরেরজি আর 

তসবসরসজী কিতুয় িবশু সজের মসহমুর িবজ লবীর েথেক, িতিজ 

রসেু‘ িবজ খুরসই  েথেক বেরজস কেরেরজি অুর এক হসরীেস 

জবী (রস�স�সহ আলসইিহ ওয়স সস�সম) বেলজ:  

 » دسن اهللا ق،د مشك ءمن حغ  سش« 

“েয বনি� আ�সহ বনতীত অজন িকরুর জসেম শুথ করেব তসর 

এই কস  িশরক বেল গেন হেবি” ইমসম আহমর িবশু সজের 

উমর িবজ খস�সব (রস) েথেক এই হসরীস বেরজস কেরেরজ আব� 

রসউর ও িতরিম ী আ�ু�সহ িবজ উমর েথেক িবশু সজের বিেরত 

এক হসরীেস আের েয জবী (রস�স�সহ আলসইিহ ওয়স সস�সম) 

বেলেরজ: 

 

 » فم مس مشك�من حغ  نا� اهللا ق،د « 

“েয বনি� আ�সহ বনতীত অজন কসেরস জসেম শুথ করেলস েস 

আ�সহর সসেথ কুুুরী বস িশরক করেলস”ি রসস�ল (রস�স�সহ 

আলসইিহ ওয়স সস�সম) আেরস বেলজ:  

 »هيء اهللا ثم هيء قالن سل�ن بولوا مي ال ر،ولوا مي هيء اهللا سهيء قالن«
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“েতসমরস এ কথস বল জস েয আ�সহ এবং অমুক যস চসইেরজ 

তস-ই হেয়ের, বরং এভসেব বল ‘আ�সহ যস চসইেরজ এবং ুের 

অমুক যস চসইেরজ তস-ই হেয়েরি” এই হসরীস আব� রসউর িবশু 

সজের হ সয়ুস িবজ ইয়সমসজ (রস) েথেক বেরজস কেরেরজি 

এই �কসর িশরক অথরসা েরসক িশরেকর কসরেজ বস�সহ 

ামরতনসগী হয়জস বস ইসলসম েথেক েস েবর হেয় যসয় জস এবং 

 সহস�সেম েস িচর�সয়ীও থসকেব জস, বরং ইহস অুিরহসযরন �ুের 

তসওহীেরর ুিরুরী এক ুসু িবেশষি 

তৃতীয় �কসর িশরক অথরসা সু� িশরক : এর �মসে জবী 

কিরম (রস�স�সহ আলসইিহ ওয়স সস�সম) এর িজেনস� হসরীসি 

িতিজ বেলজ: 

: بيلوا  »ي  ارّجيل؟مال مخ��م نمي وو مخو  عغي�م عغد  من الس«
�ن  الر  لي ن،وم المجل قيص� ق� والشك ايف« :بيل ونا ني وسول اهللا

  »ل إنمى من اظم المجل 

েহ সসহসবীগে, আিম িক েতসমসেরর েসই িবষেয়র খবর িরব জস 

যস আমসর রৃি�েত েতসমসেরর ুেপ মসীহ রসরসল েথেকও 

ভয়�র? সসহসবীগে উ�র িরেলজ, হনসঁ, বলুজ েহ আ�সহর রসস�ল, 
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তখজ িতিজ বলেলজ, েসকস হেলস সু� (গি) িশরক, েকসজ েকসজ 

বনি� জসমসে  রসিড়েয় িজে র জসমস  সু�র করসর েচ�স কের এই 

েভেব েয অুর েলসক তসরঁ �িত তসকসে�ি” ইমসম আহমর তসঁর 

মসসজের এই হসরীস আব� সসঈর খুররী (রস) েথেক বেরজস 

কেরেরজি 

যসবতীয় িশরক মস� রুই �কসেরও িবভ� করস েযেত ুসের: 

েরসক িশরক এবং বড় িশরকি 

সু� বস গি িশরক েরসক এবং বড় উভয় �কসর হেত ুসেরি  

কখজও ইহস বড় িশরেকর ুযরসেয় ুেড়: েযমজ মুজসিুকেরর 

িশরক যস বড় িশরক িহেসেব ুিরগিেতি তসরস িজে েরর �স� 

িব�সস েগসুজ েরেখ �সেের ভেয় কুঠতস বস িরয়সর �েেয় 

ইসলসেমর ভসজ কের চেলি 

এই ভসেব সু� িশরক েরসক িশরেকর ুযরসেয়ও ুড়েত ুসের: 

েযমজ, ‘িরয়স’ বস ‘কুঠতস’ যসর উে�খ মসহমুর িবজ লবীর 

আজরসরী ও আব� সসঈর খুররী (রস) েথেক বিেরত উুেরস� 

হসরীস েয় রেয়েরি আ�সহই আমসেরর তসওুীক রসজকসরীি 
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চতুথর র  স 

ইহসসেজর ম�ল িভি�, আর তসহেলস: তুিম আ�সহর ইবসরত 

এমজভসেব করেব েযজ তুিম আ�সহুসকেক �চেপ েরখেত ুস�, 

আর যির তুিম তসঁেক েরখেত জস ুসও তসহেল েতসমসর এ িব�সস 

িজেয় ইবসরত করস েয িতিজ েতসমসেক েরখেরজি 
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ুরম ররস 

স�রস ুসেতহস এবং স�রস যসল যসলসহ েথেক স�রস ‘জসস’ ুযর� 

েরসক েরসক স�রসসম�েহর যতকস স�ব অানয়জ, িবশু ুঠজ ও 

মুখ�করে এবং এর মোন েযসব িবষেয়র অজুাসবজ অুিরহসযর 

েসগেলসর বনসখনস  সজসি  



18 

 

ষত ররস 

জসমসে র শতরসবলী, আর েসগেলস হেলস জয়িকি যথস:  

(১) ইসলসম (২) বুিুম�স (৩) ভসল-ম� ুসথরেকনর জসজ (৪) 

জসুসিক রুর করস (৫) অ ু করসি (৬) সতের আওরসত অথরসা 

লরস�সজসহ শরীেরর িজারসিরত অংশ আবৃত রসখস (৭) জসমসে র 

সময় উুি�ত হওয়স (৮) েকবলসমুখী হওয়স এবং (৯) িজয়ত 

করসি 
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সিম ররস 

 জসমসে র ুকুজ েচম�িক; যথস: 

(১) সমথর হেল রদসয়মসজ হওয়স, (২) ইহরসেমর তসকবীর, (৩) 

স�রস ুসেতহস ুড়স, (৪) ুকুেত যসওয়স, (৫) ুকু হেত উেঠ 

েসস স রদসয়মসজ হওয়স, (৬) সিসে�র উুর ভর কের িস রস 

করস, (৭) িস রস েথেক উঠস, (৮) উভয় িস রসর মোন বসস, (৯) 

জসমসে র সকল কমর স�সরেজ িিহরতস অবল�জ করস, (১০) 

সকল ুকুজ াসরসবসিহকভসেব তরতীেবর সসেথ স�সরজ করস, 

(১১) েশষ াবঠেক তসশসহর ুড়স, (১২) তসশসহ হর ুড়স কসেল 

বসস, (১৩) জবী (রস�স�সহ আলসইিহ ওয়স সস�সম) এর উুর রুর 

ুড়স (১৪) ডসেজ ওবসেম রুই সসলসম �রসজি 
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অ�ম র  স 

 জসমসে র ওয়সি বসম�হ; এগেলসর সংখনস আকি যথস:  

(১) ইহ রসেমর তসকবীর বনতীত অজনসজন তসকবীরগেলস 

(২) ইমসম এবং একস জসমস ীর ুেপ َده  বলসি َسِمَع ُهللا لَِمن  َحِ

(৩) সকেলর ুেপ َم د
 
  বলস َو�نغَي َسلََك ا 

(৪) ুকুেত  َِعِظي م
 
َ ال ِّ  বলস ُسب َايَن َو

(৫) িস রসয়   ع
 
َ األ ِّ  বলসি ُسب َايَن َو

(৬) উভয় িস রসর মোন   ِفم ِل   وَّل اغ   বলস  

(৭) �থম তসশসহ হর ুড়স 

(৮) �থম তসশসহ হর ুড়সর  জন বসসি 
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জবম র  স 

তসশসহ হর অথরসা আ�সিহয়নসতু এর বেরজস। জসমসি  িজনরু 
বলেব, 

يّ اَلنِاين « ّن َُة اِهللا  وُ  يبَ يُ  ِهللا َسالّصغََواُ  َسال ُِ  َسوَح 
َهي ابن   

َ
اَلّسَالُم َعغَي َك َ

َ سَعَ  اَلّسَالُم َعغَي غَي وَسَ�َمَ�رُ ُ  يِ ِ�  ًدا َ�ب ُدُه   ِعَبيِد اِهللا الصن نن ُدَمن
َ
َهُد م ه 

َ
م

 ُ
ُ
 »َسوَُسو  

উ�সরে: আ�সিহয়নসতু িল�সিহ ওয়সস সসলসওয়সতু ওয়সত 

তসইিয়নবসতু, আস সসলসমু আলসইকস আইয়�নহস�িবইয়� ওয়স 

রসহমসতু�সিহ ওয়স বসরসকসতুহ, আস সসলসমু আলসইজস ওয়স আলস-

ইবস-ির�সিহস সসেলহীজি আশ হসরু আ�স-ইলসহস ই�স�সহ ওয়স 

আশ হসরু আ�স মুহস�রসজ আবরুহ ওয়স রসস�লুহি  

অথর: “যসবতীয় ইবসরত ও অচরজস েমমিখক, শসরীিরক ও আিথরক 

সম�ই আ�সহর  জন, েহ জবী আুজসর উুর আ�সহর শসি�, 

রহমত ও বরকত অবতীের েহসকি আমসেরর উুর এবং আ�সহর 

েজক বস�সগেজর উুরও শসি� অবতীের েহসকি আিম সসপন িরি� 

েয, আ�সহ রসড়স ইবসরেতর েযসগন েকসজ মস‘বুর েজই এবং আেরস 
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সসপন িরি� েয, মুহস�র (রস�স�সহ আলসইিহ ওয়স সস�সম) 

আ�সহর বস�স ও রসস�লি 

অত:ুর জবী করীম (রস�স�সহ আলসইিহ ওয়স সস�সম) এর 

উুর রুর ও বরকেতর রু‘আ ুড়েত িগেয় বলেব: 

َد َ َمي َ غني َل َعَ إِن ماِوي َم َس َعَ لِل�ِ « َد سنَعَ لِل ُدَمن اَلغنُهمن َ ّل َعَ ُدَمن
يدُ  ِ  إن َماِوي َم إِانَك َحِ َل َعَ  .ي دً َن

 
َد َ َمي نَيَو� َد سن َعَ لِل ُدَمن الغُهمن نَيِوك  َعَ ُدَمن

ي د ِوي مَ ان َماِوي َم َس َعَ لِل إن مَ إ ِ
َن ي ُد   .»إِانَك َحِ

উ�সরে: “আ�সহ�স রসি� আলস মুহস�সিরউ ওয়স আলস আ-লী 

মুহস�িরজ কসমস রস�সইকস আলস ইবরসহীমস ওয়স আলস-আ-লী 

ইবরসহীমস ই�সকস হসমীরুম মস ীরি ওয়স বসিরক আলস মুহস�সিরইয়� 

ওয়স আলস আলী মুহস�িরজ কসমস বস-রসকতসআলস ইবরসহীমস ওয়স 

আলস-আ-লী ইবরসহীম ই�সকস হসমীরুম  মস ীরি  

অথর: “েহ আ�সহ! মুহস�র (রস�স�সহ আলসইিহ ওয়স সস�সম) ও 

তসঁর বংশারগেের উুর রহমত জসিযল কেরস, েযমজিক কেরিরেল 

ইব রসহীম (আ) ও তসঁর রংশারগেের উুরি িজ�য়ই তুিম 

�শংসজীয় ও স�সজীয় এবং বরকত জসিযল কর মুহস�র 

(রস�স�সহ আলসইিহ ওয়স সস�সম) এর উুর তসঁর বংশারগেের 
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উুর, েযমজিক জসি ল কেরিরেল ই সহীম (আ) ও তসঁর 

বংশারগেের উুর, িজ�য়ই তুিম �শংসজীয় ও স�সিজতি” 

অত:ুর জসমসি  েশষ তসশসহ হেরর ুর আ�সহর কসের আেয় 

চসইেব  সহস�সেমর আ সব ও কবেরর আ সব েথেক,  ীবজ-মৃত� নর 

েুতজস েথেক এবং মসীহ রসরসেলর েুতজস েথেকি তসরুর 

আুজ ুর�মত আ�সহর কসের রু’আ করেব, িবেশষ কের জবী 

করীম (রস�স�সহ আলসইিহ ওয়স সস�সম) েথেক বিেরত রু‘আ গেলস 

বনবহসর করস সেবসরর�মি ত�োন একিক হল িজনরু:  

ِن�ِ ِعبَيَدرَِك  مِعِ�  اَلغُهمن « ِمَك سَُحس  مَك سَُهك 
 
 »َعَ ِذ 

ِّ  ال« ِس   غُهمن إِ ََف  ُل  غَم  الَُ  ََ ا سن ً  �ِِ ًمي َ 
 
اُو َل إِال غ  ُ ِفُم ا ِفم  يما َل قَ  َ ا   ِل  غ 

ِفمَ  َاُفو ُو المنِحي مُ  ِ�  ً  ّمن  ِعغ ِدَك َساو َح  َما 
 
ا َل ال

َ
 »إِانَك م

উ�সরে: “আ�সহ�স আ-ইজী আলস-ি ক িরকস ওয়স শক িরকস 

ওয়স হস িজ ইবসরসিতকি আ�সহ�স ই�ী  সলসম তু জসুসী  ুলমসজ 

কসসীরসউ” ওয়সলস ইয়সগিুুু  ুজু-বস ই�স আন তস ুসগিুরলী 

মসগিুরসতসম  িমজ ইন িরকস ওয়সর হসমজী ই�সকস আন তসল গসুুুর 

রসহীমি 



24 

 

অথর: েহ আ�সহ ! আমসেক েতসমসর ি িকর, শকিরয়স আরসয় ও 

ভসলভসেব েতসমসরই ইবসরত করসর তসওুীক রসওি আর, েহ 

আ�সহ ! আিম আমসর িজে র উুর অেজক েবশী যুলুম কেরির, 

আর তুিম রসড়স গজসহসম�হ মসু করেত ুসেরজস, সুতরসং তুিম 

েতসমসর িজ  গেজ আমসেক মস রজস কের রসও এবং আমসর �িত 

রহম কেরস, তুিমেতস মস রজসকসরী অিত রয়সলু”ি 
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রশম র  স 

 জসমসে র সু�তসম�হি ত�োন কেয়কিক হেলস:  

(১) জসমসে র শুেত �সরি�ক েরস‘আ বস তসস বীহ ুড়স; 

েযমজ : (ক) 

ُك  «  ��َ َ
َ
َك َسَال إِ   َجد 

َ
َََعي  ُمَك َس ََبَيوََك اس  ِدَك َس  »ُسب َاياََك الغُهمن َسِمَم 

 অথর : েহ আ�সহ ! েতসমসর ুিব�তস বেরজস করির েতসমরস �শংসসর সসেথি 

েতসমরস জসম বরকতময়, েতসমসর মযরসরস অিত সুউে� এবং তুিম রসড়স 

ইবসরেতর সিতনকসর েকসজ উুসসন েজইি 

অথবস (খ) 

ينَي َ اَلغُهمن نَيِعد  نَي ِ�  « َّ مِِل  و َسَ��  َخ َما 
 
ِق َس ال ِ

ُمش 
 
َ  ال الغُهمن  وَ َمي نَيَعد 

ينَ  َّ ّْ  اََن  يَ  َ َمياَفِ�  ِمن  َخ ُُ ِمَن اّر�َِس ُ غَ ْ يَ   وو ِل األ
 
ِمن   ِ�  الغُهمن اَغِسغ

َ�َد
 
َميِء َسال

 
ِِ َسال ينَيَ  نَيَنغ َّ  »َخ

 অথর: েহ আ�সহ! তুিম আমসর এবং আমসর ুসুরসিশর মোন এমজ রুরর 

সৃি� কের রসও েযমজ তুিম �ুবর ও ুি�েমর মোন রুরর সৃি� কেরেরসি েহ 

আ�সহ ! তুিম আমসেক আমসর ুসুসম�হ েথেক এমজ ভসেব ুির�সর-ুির�� 

কের রসও, েযভসেব সসরস কসুড় ময়লস েথেক ুির�সর-ুির�� করস হয়ি েহ 

আ�সহ, তুিম আমসেক আমসর ুসুসম�হ েথেক ুসিজ, বরু ও িশিশর  সরস 

োমত কের রসওি” 
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এগেলস বনতীত হসরীের রসেবত েয েকসজ �সরি�ক রু‘আ ুড়েলও চলেবি } 

(২) রসড়সেজস অব�সয় ডসজ হসেতর তসলু বসম হসেতর উুর 

েরেখ বুেকর উুর াসরে করসি 

(৩) অ�ুিলসমুহ সংযু� ও সরল েরেখ উভয় হসত উভয় কসঁা 

বস কসজ বরসবর উে�সলজ করস এবং তস �থম তসকবীর বলসর 

সময়, ুকুেত যসওয়সর এবং ুকু েথেক উঠসর সময় এবং �থম 

তসশসহ হর েশেষ তৃতীয় রসকসেতর  জন রসঁড়সেজসর সময়ি 

(৪) ুকু এবং িস রসয় একসিাকবসর তসসবীহ ুড়সি  

(৫) উভয় িস রসর মোন বেস একসিাকবসর মসগিুরসেতর 

রু‘আ ুড়সি 

 (৬) ুকু অব�সয় িুঠ বরসবর মসথস রসখসি 

 (৭) িস রসব�সয় বসহ য় বেপর উভয় ুস�র হেত এবং েুক 

উু য় হেত বনবাসেজ রসখসি 

(৮) িস রসর সময় বসহ য় যমীজ েথেক উুের উঠসেয় রসখসি 

(৯) �থম তসশসহ হর ুড়সর সময় ও িস রসর মানবতরী াবঠেক 

বসম ুস িবিরেয় উহসর উুর বসস এবং ডসজ ুস খসড়স কের রসখসি  
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(১০) েশষ তসশসহ হের ‘তসওয়সরুক’ কের বসসি এর ুুিত 

হেলস, ুসরসর উুর বেস বসম ুস ডসজ ুসর জীেচ েরেখ ডসজ ুস 

খসড়স কের রসখসি 

(১১) �থম ও ি তীয় তসশসহের বসসর শু েথেক তসশসহ হর 

ুড়সর েশষ ুযর� শসহসরসত অ�ুলী  সরস ইশসরস করস এবং রু‘আর 

সময় জসড়সচড়স করসি  

(১২) �থম তসশসহ হেরর সময় মুহস�র (রস�স�সহ আলসইিহ 

ওয়স সস�সম) ও তসঁর ুিরবসর-ুির জ এবং ই সহীম (আ) ও তসঁর 

ুিরবসর-ুির েজর উুর রুর ও বরকেতর রু‘আ করসি 

(১৩) েশষ তসশসহ হের রু‘আ করসি 

(১৪) ু র,  ুমআ’, উভয় ঈর ও ইে�স�সর জসমসে  এবং 

মসগিরব ও এশসর জসমসে র �থম রুই রসকসআেত উ�ঃ�ের 

ি�রসত ুড়সি 

(১৫) ে সহর ও আরেরর জসমসে , মসগিরেবর তৃতীয় 

রসকআ‘েত এবং ইশসর েশষ রুই রসকআ‘েত চুেু চুেু ি�রসত 

ুসড়সি  

(১৬) স�রস ুসেতহসর অিতির� কুরআজ ুড়সি 
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 এই সসেথ হসরীেস বিেরত অজনসজন সু�সতগেলসর �িতও েখয়সল 

রসখেত হেব; েযমজ : ইমসম, মুকতসরী ও একস জসমস ীর ুেপ 

ুকু েথেক উঠসর ুর (রস�সজস ওয়সলসকসল হসম র) বলসর সসেথ 

অিতির� যস ুড়স হয় তস ও সু�সতি এইভসেব ুকুেত অ�ুিলগেলস 

ুসঁক কের উভয় হসত হসঁকুর উুর রসখস সু�সতি 
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 একসরশ র  স 

জসমস  বসেতল কের এমজ িবষয় আকিক; যথস: 

(১) ে েজ-শেজ ই�সকৃত কথস বলসি জস  সজসর কসরেে বস 

ভ� েল কথস বলেল তসেত জসমস  বসেতল হয় জস,  

(২) হসিস, (৩) খসওয়স, (৪) ুসজ করস, ৫) লরস�সজসহ 

জসমসে  অবশনই আবৃত রসখেত হয় শরীেরর এমজ অংশ উ�ু� 

হওয়স, (৬) িকবলসর িরক হেত অজনিরেক েবশী িুের যসওয়স, (৭) 

জসমসে র মোন ুর ুর অেহতুক কমর েবশী করস, (৮) অ ু জ� 

হওয়সি 
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 সরশ র  স 

 অ ুর শতর েমসক রশিক; যথস: 

১- ইসলসম, ২-বুিু স�� হওয়স, ৩-ভসল-ম� ুসথরেকনর জসজ, 

৪- িজয়ত, ৫-এই িজয়ত অ ু েশষ জস হওয়স ুযর� ব সয় রসখস, 

৬-অ ু ওয়সি ব কের এমজ কস  ব� করস, ৭-অ ুর �ুেবর 

ইে�জ স অথবস ইে� মসর করস, ৮-ুসিজর ুিব�তস ও উহস 

বনবহসেরর াবাতস, ৯-শরীেরর চসমড়স ুযর� ুসিজ েুৗরসর 

�িতব�কতস র�র করস, ১০- সবররস যসর অ ুব� হয় তসর ুেপ 

জসমসে র সময় উুি�ত হওয়সি 
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�েয়সরশ র  স 

অ ুর ুর সম�হ; এগেলস েমসক রয়িক; যথস: 

১. মুখ ম�ল োৗত করস; জসেক ুসিজ িরেয় ুসড়স ও কুিল করস 

এর অ�ভ� র� ২. কজুই ুয�র উভয় হসত োমত কর, 

৩. স��ের মসথস মসেসহ করস, কসজ ও উহসর অ�ভুর�, ৪. 

অ ুর কসযরসবলী ুযরসয়্েম স�� করস ও ৬. এগেলস ুরুর 

স�সরজ করসি 

উে�খ থসেক েয মুখমদল, উভয় হসত ও ুস িতজবসর কের 

োমত করস মু�সহসবি এইভসেব কুি� করস ও জসেম ুসিজ িরেয় 

ুসড়স িতজবসর মু�সহসবি ুর  মস� একবসরইি তেব, মসথসমসেসহ 

একসিাকবসর করস মু�সহসব জয়ি এই বনসুসের কিতুয় রহীহ 

হসরীস বিেরত আেরি 
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চতুথরতম র  স 

অ ু ভ�কসরী িবষয়সম�হ: আর তস হেলস েমসক রয়িকস; যথস: 

১. মু�জসলী ও ুসয়খসজসর রস�স িরেয় েকসজ িকরু েবর হওয়স,  

২. েরহ েথেক ই� অুিব� েকসজ ুরসথর িজগরত হওয়স, 

৩. িজরস বস অজন েকসজ কসরেে জসজ হসরস হওয়স, 

৪. েকসজ আবরে বনতীত স�ুখ বস িুরেজর িরক েথেক হসত 

 সরস লরস�সজ ইশর করস, 

৫. উেকর মসংস ভপে করস এবং 

৬. ইসলসম ুিরতনসগ করসি আ�সহ ুসক আমসেরর ও অজনসজন 

সব মুসলমসজেরর এেথেক ুসজসহ রসজ কুজি 

িবঃরঃ মুররসর েগসসল েরওয়সর বনসুসের সিঠক মত হেলস েয 

এেত অ ু ভ� হয় জসি অিাকসংশ আেলমগেের এই অিভমতি 

কসরে, অ ু ভে�র ুেপ েকসজ �মসে েজইি তেব যির েগসসল 

রসতসর হসত েকসজ আবরে বনিতেরেক মুররসর লরস�সজ�সজ ইশর 

কের তসহেল তসর উুর অ ু ওয়সে ব হেয় যসেবি েকসজ আবরে 
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বনিতেরেক মুররসর লরস�সেজ যসেত হসত ইশর জস কের তা�িত 

েগসসল রসতসর অবশনই লপন রসখেত হেবি 

 এইরু  ীেলসক ইেশর েকসজ ভসেবই অ ু ভ� হয়জস, তস 

কসমভসব সহকসের হউক বস িবজস কসমভসেব হউকি আেলমগেের 

সিঠক অিভমত একসইি েকসজ িকরু েবর জস হেল অ ু জ� হয় জসি 

এর �মসে জবী করীম (রস�স�সহ আলসইিহ ওয়স সস�সম) তসঁর 

েকসজ েকসজ  ীেক চুমু খসওয়সর ুর জসমস  ুেড়েরজ, অথচ 

ুুজরসয় অ ু কেরজিজি উে�খেযসগন েয, স�রস িজসস ও স�রস 

মসেয়রসর রুই আয়সেত েয ইেশরর কথস বলস হেয়ের অথবস েতসমরস 

 ীেলসক ইশর করস-তস সহবসেসর অেথর বলস হেয়েরি আেলমগেের 

সিঠক অিভমত তসইি ইবজ আ�সস সহ �ুবরবতরী ও ুরবতরী ামরীয় 

একরল আেলেমরও এই অিভমতি আ�সহ ুসকই আমসেরর 

তসওুীক রসতসি 
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ুররশ র  স 

�েতনক মুসিলেমর ুেপ ইসলসমী চিরে� িবভ� িষত হওয়স 

ইসলসমী চিরে�র  মোন রেয়ের: সততস, িব��তস, াজিতক ও 

চসিরি�ক ুিব�তস, লরস, সসহস, রসজশীলতস, �িতজস রপস করস, 

আ�সহ তস‘আলস কতৃরক হসরসমকৃত িবষয় েথেক র�ের থসকস, 

�িতেবশীর সসেথ স নবহসর, সসানমত অভসব�� েলসেকর সসহসযন 

করস এবং অজনসজন সাচির�সবলী েযগেলসর াবাতস স�েকর ুিব� 

কুরআজ ও সু�সয় �মসে ুসওয়স যসয়ি  
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ষতরশ র  স 

ইসলসমী আরব-কসয়রসয় িশতসচসর হওয়সি এর মোন রেয়েরি 

সসলম �রসজ, হসিসমুেখ সসপসা �রসজ, ডসক হসেত ুসজসহসর করস, 

ুসজসহসেরর শুেত িবসিম�সহ এবং েশেষ আল-হসমরুিল�সহ বলস, 

হসঁিচ েরয়সর ুর ‘আলহসমরু িল�সহ’ বলস এবং এর উ�ের 

অুর জ কতৃরক ‘ইয়সরহসমুকস�সহ’ (আ�সহ েতসমসর উুর রহম 

কুজ) বলসি মসি ের বস  ের �রেবশ ও েবর হওয়সর সময়, 

সুরকসেল, িুতসমসতস, আ�ীয়-� জ, �িতেবশী ও েরসক-বড় 

সকেলর সসেথ বনবহসর কসেল শরীয়েতর আরসবসম�হ ুসলজ কের 

চলস, জব সত িশশর  ে� অিভজ�জ  সজসেজস, িববসহ উুলেপ 

বরকেতর রু’আ করস এবং িবুের ও মুত� নেত সস�জস ও সহসজুভ� িত 

�কসশ করসসহ ব  ুিরাসজ ও উহস েখসলস এবং  ুতস বনবহসেরর 

সময় ইসলসমী আরসব-কসয়রস েমেজ চলস 
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সিরশ র  স 

িশরক ও িবিভ� �কসর ুসু েথেক সতকর থসকস এবং 

অুরেক সতকর করসি 

ত�োন সসতিক  ংসকসরী ুসু অজনতমি এগেলস হেলস:  

১ি আ�সহর সসেথ িশরক করস, ২ি যসরু করস, ৩ি অজনসয়ভসেব 

কসউেক হতনস করস যস আ�সহ ুসক িজিষু কের েরেখেরজ, ৪ি 

এিতেমর স�র অৈবা ুরসয় ভপে করস, ৫ি সুর �হে করস, 

৬ি যুেুর িরজ ময়রসজ েথেক ুৃ� �রশরজ কের ুসলয়জ করস 

এবং সতী-সস ী মুিমজস সরলমজস জসরীেরর �িত বনিভচসেরর 

অুবসর েরওয়সি 

বড় বড় ুসেুর মোন আরও রেয়ের; েযমজ: মসতসিুতসর 

অবসান হওয়স, র� স�কর ির� করস, িমথনস সসপন �রসজ করস, 

িমথনস শুথ �হে করস, �িতেবশীেক য�জস েরওয়স, র�, স�র 

ও মসজ-স�সেজর উুর  ুলুম করস ইতনসির যস আ�সহ ুসক অথবস 

তসঁর রসস�ল (রস�স�সহ আলসইিহ ওয়স সস�সম) িজিষু কের 

িরেয়েরি 
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অ�সরশ র  স 

মৃত বনসি�র কসুজ-রসুেজর বনব�সুজস ও  সজসযসর জসমস  

ুড়স। 

িজেন এর িব�সিরত আেলসচজস করস হেলস:  

মৃেতনর অে�নসি�ি্য়স:  

�থমত: েকসজ বনি�র মৃতুন আস� হেল তসেক কসেলমস রসস�ল 

(রস�স�সহ আলসইিহ ওয়স সস�সম) এর হসরীসি িতিজ বেলজ, 

েতসমরস েতসমসেরর মৃতেররেক “লসইলসহস ই�স�সহ” িশপস রসওি”-

মুসিলম 

এই হসরীেস মৃতেরর বলেত ঐ সব মরেসু� েলসকেরর কথস 

বলস হেয়ের যসেরর উুর মৃতুনর লপেসির িত হেয় উেঠেরি 

ি তীয়ত: েকসজ মুসলমসেজর মৃতুন িজি�ত হেল তসর চপু য় 

মুিরত এবং রসিড় েবঁো রসখেত হয়ি 

তৃতীয়ত: মৃত মুসলমসেজর েগসসল করসেজস ওয়সি বি তেব 

যুেুর ময়রসেজ মৃতুনর শহীেরর েগসসল করসেজস হয় জস, জস তসঁর 

উুর  সজস সর জসমস  ুড়স হয়; বরং তসর ুিরিহত বে ই তসেক 

রসুজ করস হয়ি েকজজস, রসস�ল (রস�স�সহ আলসইিহ ওয়স সস�সম) 
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উহেরর যুেু মৃতেরর েগসসল করসজিজ এবং তসেরর উুর 

জসমস ও ুেড়জিজি 

চতুথরত: মৃেতর েগসসল করসেজসর ুুিতি েগসসল করসেজসর 

সময় �থেম মৃত বনি�ক লরস�সজ আবৃত কের িজেবি তসরুর 

তসেক এককু উিঠেয় আে� আে� তসর েুেকর উুর চসু িরেবি 

ুের েগসসলরসজকসরী বনি� িজে র হসেত এককস েজকেড় বস 

অজুুু িকরু েুরসইয়স িজেব যসেত মৃেতর মলমু� েথেক িজে েক 

রপস কের িজেত ুসেরি তসরুর মৃত বনি�েক েস জসমসে র অ ু 

করসেব এবং তসর মসথস ও রসঁিড় বরই ুসতস বস অজুরু িকরুর 

ুসিজ িরেয় োমত করেবি অত:ুর তসর েরেহর ডসজ ুস�র, তসরুর 

বসম ুস�র োমত করেবি এইভসেব ি তীয় ও তৃতীয়বসর োমত 

করেবি �িতবসর হসত িরেয় েুেকর উুর চসু িরেবি িকরু েবর 

হেল তস োমত কের িজেব এবং তুলস বস অজুরু িকরু িরেয় �সজিক 

ব� কের রসখেবি এেত যির ব� জস হয় তসহেল ুুড়সমসিক অথবস 

আাুিজক েকসজ ডস�সির ুুিত অজুসসের েযমজ ��সর বস অজন 

িকরু িরেয় ব� করেত হেব এবং ুুজরসয় অ ু করসেবি যির 

িতজবসের ুির�সর জস হয় তসহেল ুসঁচ েথেক সসতবসর োমত 

করসেবি এরুর কসুড়  সরস শিকেয় িজেব এবং িস রসর অ� ও 



39 

 

অ�কসশন �সজসম�েহ সুগি� লসগসেবি আর যির সম� শরীের 

সুগি� লসগসেজস যসয় তসহেল আেরস ভসেলসি এই সসেথ তসর 

কসুজগেলস াুু-াুজস িরেয় সুগি� কের িজেবি যির তসর েগসু বস 

জখ ল�স থসেক তস েকেক িজেব, তেব চুল িবজনসস করেবজসি 

 ীেলসক হেল তসর চুল িতজগে� িবভ� কের িুরেজর িরেক 

েরেড় রসখেবি 

ুরমত: মৃেতনর কসুজ: 

সসরস বেেরর িতজখসজস কসুেড় ুুুেষর কসুজ েরওয়স উ�মি 

 সমস বস ুসগড়ী এরর অ�ভ� র� জয়ি এইভসেব রসস�ল (রস�স�সহ 

আলসইিহ ওয়স সস�সম) এরর কসুজ েরয়স হেয়িরলি মৃতেক এর 

িভতের ুযরসয়্েম রসখস হয়ি এককস  সমস, এককস ই সর ও 

এককস েলুসুসর  সরস কসুজ িরেলও চেলি  ীেলসেকর কসুজ 

ুসঁচ কুকরস কসুেড় েরওয়স হয়, েসগেলস হেলস-চসরর, মুখবরে, 

ই সর ও রুই েলুসুসি েরসক বসলেকর কসুজ এক েথেক িতজ 

কসুেড়র মোন েরওয়স যসয় এবং েরসক বসিলকসর কসুজ এক  সমস 

ও রুই েলুসুসয় েরওয়স হয়ি সকেলর ুেপ একখসজস কসুড়ই 

ওয়সে ব যস মৃেতনর স��ের শরীর আবৃত কের রসখেত ুসেরি 

তেব মৃত বনি� ইহরসম অব�সয় হেল তসেক বরই ুসতসর িসু 
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ুসিজ িরেয় েগসসল িরেত হয় এবং তসেক তসর ই সর ও চসরর 

অথবস অজন কসুেড় কসুজ িরেলও চেলি তেব তসর ম�ক ও 

েচহসরস আবৃত করস যসেব জস বস তসর েকসজ অ� সুগি� ও লসগসেজস 

যসেব জসি েকজজস, ি�য়সমেতর িরজ েস তসলিবয়স ুসঠ করেত 

করেত উি�ত হেবি এই স�েকর রসস�ল (রস�স�সহ আলসইিহ ওয়স 

সস�সম) েথেক িবশু হসরীস বিেরত আেরি আর যির মুহিরম 

 ীেলসক হয় তসহেল অজনসজন  ীেলসেকর জনসয় তসর কসুজ হেবি 

তেব তসর গসেয় সুগি� লসগসেজস যসেবজস এবং েজকসব িরেয় েচহসরস 

বস েমস স িরেয় তসর হ� য় কসুেজর কসুড় িরেয়ই আবৃত করস 

হেবি ইিত �ুেবর েমেয়েলসেকর কসুজ স�েকর আেলসচজস করস 

হেয়েরি 

যতমত: মৃত বনি�  ীব�শসয় যসেক অিরয়ত কের যসেব েসই 

হেব তসর েগসসল, রসুজ করস ও তসর উুর  সজসযসর জসমস  

ুড়সর অিাকতর হকরসরি তসরুর তসর িুতস, তসরুর তসর 

িুতসমহ, তসরুর তসর বংেশ অিাকতর  িজ� েলসেকর হক হেবি 

এইভসেব  ীেলসক যসেক অিরয়ত করেব েসই হেব উুেরস� 

কস গেলস স�সরেজর অিাকতর হকরসরি তসরুর তসর মসতস, 

তসরুর রসরী, তসরুর ুযরসয়্েম বংেশর অিাকতর  িজ� 
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েমেয়রস হেবি �সমী- ীর েপে� এেক অুেরর েগসসল িরেত 

ুসেরি  আব� বকর িসি�ক রসি য়সআ�সহ আজহেক তসঁর  ী 

েগসসল িরেয়িরেলজ এবং আলী রসি য়স�সহ আজহ তসঁর  ী হযরত 

ুসিতমস রসি য়স�সহ আজহসেক েগসসল িরেয়িরেলজি 

সিমত: 

 মৃেতর উুর জসমস  ুড়সর ুুিত: ( সজসযসর জসমস ) 

 সজসযসর জসমসে  চসর তসকবীর েরওয়স হয়ি �থম তসকবীেরর ুর 

স�রস ুসেতহস ুড়স হয়ি এর সসেথ যির েরসক েকসজ স�রস বস রু এক 

আয়সত কুরআজ শরীু ুড়স হয় তস হেল ভসলি কসরে, এই 

স�েকর  ইবজ আ�সস (রসি য়স�সহ আজহ) েথেক রহীহ হসরীস 

বিেরত আেরি এরুর ি তীয় তসকবীর েরওয়স হেল রসস�ল 

(রস�স�সহ আলসইিহ ওয়স সস�সম) এর উুর েস ররর ুড়েত হয় 

যস জসমসে  তসশসহেরর (আ�সিহয়নসতুর) সসেথ ুড়স হয়ি তসরুর 

তৃতীয় তসকবীর িরেয় িজনিলিখত রু‘আ করস হয়: 

ِفم  ِ َيّغَي « اَ  وسََغئِِ غَي وسََهيِوِداَي وَسَميّتِغَي واَلغُهمن اغ  ِ
اَي يسََ ِا�  ِ

سََذَ ِماَي  وَس َ ِب� 
 َِ َ
ُ
حيَي �َ  الغُهمن َمن   .اَييَسم

َ
ِ م

 
ِيِ  َعَ اإل ح 

َ
�َُ  ِمغني �َ ُ  ِمغني قَح َالِم َسَمن  رََو�  �ََوقنُ  َعَ س 

َمين ِفم   -اإل   ُ َساو َح نَ  اَلغُهمن اغ 
َ
ُ  و 

َ
ِمم  اُُز 

 
ْ
َ
ُ  َ�غ ُ  َسم قِ  َسا�  ََ َسسَّسع   وَس

ُ  نِ 
 
ِسغ َخغَُ  َساغ  َ� ِد يُمد 

 
ِِ َسال

 
َميِء َساَنغ

 
ْن  ول ينَي َ َمي ُ غ  َّ َ

 
ََّ،ِ  ِمَن اي اَنو ُل  َس



42 

 

�َِس�َ  ُُ ِمَن ارن ْ يَ
َ
ِغِ   واأل و 

َ
ا ِمن  م ً ًال َخ�  و 

َ
ا ِمن  َداوِهِ َسم ً ُ َداًوا َخ� 

 
ن ِد 

َ
َسَزس ًجي  وَسم

ا ِمن   ً َغًَة  َخ� 
 
ِ  -َزس ِجِ  ال

 �،َ
 
اِل ال ََ ُه ِمَن َع  َ اِل ابنيوِ [َسمِع ََ ُ ِف  ] سََع

َ
ق ِص    

َ
َسم

ِهِ َساَّوو   ُ ِ�ي  ِ  َر� 
َ
مَ  ال الغُهمن  -  غَي مج   ِمم 

َ
َدهرُ  ُه َسالت َْع  غَي 

 
 »ِضغ

উ�সরে: “আ�সহ�সগিুরলী হসইিয়নজস ওয়স মসইিয়নিতজস ওয়স 

শসিহরীজস ওয়স গসইিবজসওয়স সসিগরীজস ওয়সকসিবিরজস ওয়স 

 সকসিরজস ওয়স উজরস-জসি আ�সহ�স মসজ আহইয়সইতসহ িম�স ুস 

আহিয়নহী-আলসল ইসলসম, ওয়সমসজ তসওয়সফ ু সইতসহ িম�স 

ুসতসওয়সফ ু সহ আলসল ঈমসজি আ�সহ�সগিুরলসহ ওয়সরহসমহ, 

ওয়স আিুিহ, ওয়স আ’ুু আজহ ওয়স আকিরম জুযুলসহওয়সয় ির’ 

মুরকসলসহ, ওয়স আগিরলহ িবলমস-ঈ ওয়সস  সসলি  ওয়সল বসরিরি 

ওয়স জসি�িহ িমজসল খসতয়স কসমস য়�জস�সস  সসওবুল আবইয়সরু 

িমজসদ রসজসির, ওয়স আবিরলহ রসরসজ কসইরসম  িমন  রসিরহী ওয়স 

আহলসজ কসইরসম  িমজ আহিলহী, ওয়স যসও সজ কসয়রসম িমন  

যসওি িহ, ওয়স আরিখলহল  স�সতস, ওয়স আই হ িমজ আযসিবল 

�সবির (ওয়স আযসিব�সির), ওয়স আুিসহ লসহ িু �সবিরিহ ওয়স 

জসওয়ীর লসহ িুিহ, আ�সহ�স লস তুহিরম জস ওয়স  রসহ 

তুি �সজস বস’রসহি” 
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 অথর: “ েহ আ�সহ! আমসেরর  ীিবত ও মৃত, উুি�ত, ও 

অজুুি�ত, েরসক, ও বড়, জর ও জসরীিরগেক পমস কেরস, েহ 

আ�সহ ! আমসেরর মসেু যসেরর তুিম  ীিবত েরেখেরস তসেররেক 

ইসলসেমর উুর  ীিবত রসেখস, আর যসেররেক মৃতুন রসজ কেরস 

তসেররেক ঈমসেজর সসেথ মৃতুন রসজ কেরসি েহ আ�সহ ! তুিম এই 

মৃতুনেক পমস কেরস, তসর উুর রহম কেরস, তসেক �ুের িজরসু�সয় 

রসেখস, তসেক মস রজস কেরস, মসযরসরসর সসেথ তসর আিতেথয়তস 

কেরসি তসর বসস�সজিক �শ� কের রসও, তুিম তসেক োমত কের 

রসও, ুসিজ বরু ও িশিশর িরেয়, তুিম তসেক গজসহ হেত 

এমজভসেব ুির�সর কেরস েযমজ সসরস কসুড় োমত কের ময়ল 

িবমু� করস হয়ি তসর এই (রুিজয়সর) বসস�সেজর বরেল উ�ম 

বসস�সজ �রসজ কেরস, তসর এই ুিরবসর হেত উ�ম ুিরবসর রসজ 

কেরস, তসর এই  ী হেত উ�ম  ী রসজ কর, তুিম তসেক েবেহে� 

�েবশ করসও, আর তসেক কবেরর আযসব এবং েরসযেখর আযসব 

হেত বসঁচসওি তসর কবর �শ� কের রসও এবং েরসযেখর আযসব 

হেত বসঁচসওি তসর কবর �শ� কের রসও এবং তসর  জন ইহস 

আেলসকময় কের রসওি েহ আ�সহ! আমসেররেক তসর সওয়সব 

হেত বিরত কেরসজস এবং তসর মৃত� নর ুর আমসেররেক ুথ�� 

কেরস জসি 
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 অত:ুর চতুথর তসকবীর িরেয় ডসজ িরেক এক সসলসেমর 

মসানেম জসমস  েশষ করস হয়ি 

 সজসযসর জসমসে  �েতনক তসকবীেরর সসেথ হসত উঠসেজস 

মু�সহসবি যির মৃত বনি� ুুুষ হয় তসহেল... ُ
َ
ِفم    এর الخ اَلغُهمن اغ 

ুিরবেতর لََهي ِفم   অথরসা আরবী  ীিলে�র সবরজসম েযসগ ...اَلغُهمن اغ 

কের ুড়েত হয়ি আর যির মৃেতনর সংখনস রুই হয় তসহেল  اَلغُهمن

لَُهَمي اغ فِ  الخ..م   এবং এর েবশী হেল لَُهم   .... الخ ِفم   অথরসা اَلغُهمن اغ 

সংখনস িহেসেব সবরজসম বনবহসর করেত হয়ি 

মৃত যির িশশ হয় তসহেল উুেরস� মসগিুরসেতর রু’আর 

ুিরবেতর এই েরসয়স ুড়স হেব: 

ن ِ  « ًما لَِواِرَ ُ  قَم ًاي سنُذخ 
 
َعغ َ  .الغُهمن اج  َُ ل  نِِ  َمَواِز� غَُهَمي  .ينًي سََهِفي ًعي  ََ،ن الغُهمن 

ِظم  نِِ  مُجو وَُوَمي ُ  ِف  ِ َفيلَِة إِن َماِوي َم َعغَي ِ  . َسمع 
 
َعغ َ َساج  ِمِغ�   ْ ُم

 
ُ �ُ نَِصيِلِ  ال  ،ِ

 
َسم 

َالُم  َ  .السن َِاي مِ �َسِبِ  نِمَح 
 
اَل ال ََ  »َك َع

উ�সরে: “আ�সহ�সু  আলহ ুসরসতসজ ওয়স  ুখরসজ 

িলওয়সিলরসইিহ, ওয়স শসুীআজ মুসবসি আ�সহ�স রসি�লিবহী 

মসওয়সযীজসহমস- ওয়স আ’ি ম িবহী উ ু-রসহমস-, ওয়স আলিহকুহ 
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িবসস-িলিহল মু’িমজীজ ওয়স আ আলহ ুী িকুস- লসিত ই সিহমস 

আলসইিহস সলসম, ওয়সি�হী িবরসহমসিতকস আযসবসল  সহীমি” 

অথর: “ েহ আ�সহ ! এই বস�সেক তসর িুতস-মসতসর  জন “ 

ুসরসত” (অ�বতরী েজকী) ও “যুখর” (সযের রিপত স�র) 

িহসসেব কবুল কেরস এবং তসেক এমজ সুুসিরশকসরী বসজসও যসর 

সুুসিরশ কবুল করস হয়ি েহ আ�সহ ! এই (বস�সর)  সরস তসর 

িুতস-মসতসর সওয়সেবর ও জ আেরস ভসরী কের রসও এবং এর 

 সরস তসেরর েজকী আেরস বড় কের রসওি আর এেক েজক কসর 

মু’িমজেরর অ�ভ� র� কের রসও এবং ইব রসহীম (আ) এর িয�সয় 

রসেখস, এেক েতসমসর রহমেতর  সরস েরসযেখর আযসব হেত 

বসঁচসওি” 

সু�সত হেলস ইমসম মৃত ুুুেষর মসথস বরসবর রসড়সেব এবং 

 ীেলসক হেল তসর েরেহর মানমসংেশ বরসবর রসঁড়সেবি 

 মৃেতনর সংখনস একসিাক হেল ুুুেষর মৃতেরহ ইমসেমর 

িজককবতরী থসকেব এবং  ীেলসেকর মৃতেরহ িকবলসর িজককবতরী 

থসকেবি তসেরর সসেথ বসলক-বসিলকস হেল ুুুেষর ুর 

 ীেলসেকর আেগ বসলক �সজ ুসেব, তসরুর  ীেলসক এবং 

সবরেশেষ বসিলকসর �সজ হেবি বসলেকর মসথস ুুুেষর মসথস 
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বরসবর এবং  ীেলসেকর মানমসংশ ুুুেষর মসথস বরসবর রসখস 

হেবি এইভসেব বসিলকসর মসথস  ীেলসেকর মসথস বরসবর এবং 

বসিলকসর মানমসংশ ুুুেষর মসথস বরসবর রসখস হেবি সব 

মুরস�ীগে ইমসেমর িুরেজ রসঁড়সেবি তেব যির েকসজ েলসক 

ইমসেমর িুরেজ রসঁড়সবসর �সজ জস ুসয় তসহেল েস ইমসেমর ডসজ 

ুসে�র রসঁড়সেত ুসেরি 

অ�মত: মৃেতর রসুজ �ি্য়স: 

শরীয়ত মেত কবর এক জ ুুেষর মানভসগ ুিরমসে গভীর 

এবং েকবলসর িরক িরেয় লহর (বগলী কবর) আকসের করেত 

হেবি মৃতেক তসর ডসজ ুসে�রর উুর সসমসজন কসত কের লসহসের 

শসিয়ত করেবি তসরুর কসুেজর গসঁইক খুেল িরেব, তেব কসুড় 

খুলেব জস, বরং এইভসেবই েরেড় িরেবি মৃত বনি� ুুুষ েহসক 

আর জসরী েহসক কবের রসখসর ুর তসর েচহসরস উে�স� করস 

যসেবজসি এরুর ইক কসড়স কের েসগেলস কসরস িরেয়  মসক কের 

রসখেব, যসেত ইকগেলস ি�র থসেক এবং মৃতেক ুিতত মসিক েথেক 

রপস কেরি 

যির ইক জস ুসওয়স যসয় তসহেল অজন িকর� েযমজ, ত�স, ুসথর 

খদ অথবস কসঠ মৃেতর উুর খসড়স কের রসকেব যসেত মসিক েথেক 
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তসেক রপস কেরি তসরুর এর উুর মসিক েুলস হেব এবং এই 

মসিক েুলসর সময়: 

 »اهللاِ  هللا اِهللا سََعَ ِمغنِة وَُسو لِ «

 (আ�সহর জসেম এবং রসস�ল (রস�স�সহ আলসইিহ ওয়স সস�সম) 

এর  ীেজর উুর রসখলসম) বলস মু�সহসবি কবর এক িব ত 

ুিরমসে উচু করেব এবং এর উুের স�ব হেল ক �র েরেক 

ুসিজ িরিকেয় িরেবি  

মৃেতর রসুজ করেত যসরস শরীক হেব তসেরর ুেপ কবেরর 

ুসে�র রসিড়েয় মৃেতর  জন রু’আ করসর াবাতস রেয়েরি এর 

�মসে, রসস�ল (রস�স�সহ আলসইিহ ওয়স সস�সম) যখজ রসুজ কস  

েশষ করেতজ তখজ িতিজ কবেরর ুসেশর রসড়সেতজ এবং েলসকেরর 

বলেতজ “েতসমরস েতসমসেরর ভসইেয়র  জন মসগিুরসেত কসমজস 

কর এবং ঈমসেজর উুর রসেবত থসকসর  জন রু’আ কর; েকজজস, 

এখজই তসর সওয়সল- ওয়সব শু হে�ি” 

 জবমমত: রসুেজর �ুেবর েয মৃেতনর উুর জসমস  ুেড় জসই 

েস রসুেজর ুর জসমস  ুড়েত ুসেরি েকজজ, জবী করীম 

(রস�স�সহ আলসইিহ ওয়স সস�সম) তস কেরেরজি তেব এই জসমস  
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একমসস সমেয়র মোন হেত হেব, এর েবশী হেল কবেরর উুর 

জসমস  ুড়স াবা হেব জসি েকজজ, রসুেজর একমসস ুর রসসুল 

(রস�স�সহ আলসইিহ ওয়স সস�সম) েকসজ মৃেতর উুর জসমস  

ুেড়েরজ এমজ েকসজ হসরীস ুসওয়স যসয় জসইি 

 রশম: উুি�ত েলসকেরর  জন মৃেতনর ুিরবসর-ুির েজর 

ুেপ খসরন �্ত করস  সেয়  জয়ি �িসু সসহসবী হ রত 

 সিবর িবজ আ�ু�সহ আল-বস সলী (রস) বেলজ: “মৃেতনর ুিরবসর-

ুির েজর িজকক সমেবত হওয়স এবং রসুেজর ুর খসরন �্ত 

করসেক আমরস মৃেতনর উুর ‘িজয়সহস’ (িবলসু) বেল গেন 

করতসমি” (এই হসরীস ইমসম আহমর উ�ম সজের বেরজস 

কেরেরজি) তেব মৃেতর ুিরবসর-ুির েজর  জন বস তসেরর 

েমহমসজেরর  জন খসরন �্ত করেত আুি� েজইি এভসেব 

তসেরর  জন মৃেতনর আ�ীয়-� জ ও �িতেবশীেরর ুপ েথেক 

খসরন সরবসহ করস  সেয়  আেরি এর �মসে, রসস�ল (রস�স�সহ 

আলসইিহ ওয়স সস�সম) এর কসের যখজ হযরত  সুর িবজ আব� 

তসিলব (রসঃ) এর মৃতুন সংবসর েুৗের তখজ িতিজ �ীয় 

ুিরবসরবগরেক বলেলজ: “ সুর ুিরবসেরর  জন খসরন �্ত কের 
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ুসঠসওি” আেরস বলেলজ েয, “তসেরর উুর এমজ মুিরবত েজেম 

আসের যস তসেররেক খসরন �্ত েথেক িবরত কের েুেলেরি” 

মৃেতনর ুিরবসর-ুির েজর  জন েয খসরন ুসঠসেজস হয় তস 

খসওয়সর  জন �িতেবশীেরর বস অজনেরর আহবসজ করস াবাি এর 

 জন েকসজ িজিরর� সময়-সীমস আের বেল আমসেরর  সজস েজইি 

একসরশ: েকসজ  ীেলসেকর ুেপ �সমী বনতীত অুর েকসজ 

মৃেতনর উুর িতজ িরেজর েবশী েশসক �কসশ  সেয়  জয়ি 

 ীেলসেকর ুেপ �সমীর উুর চসরমসস রশ িরজ ুযর� েশসক 

�কসশ ওয়সি বি তেব গভরবতরী হেল স�সজ �সব ুযর� েশসক 

�কসশ ওয়সি বি তেব গভরবতরী হেল স�সজ �সব ুযর� েশসক 

ুসলজ করেত হয়ি এই স�েকর রসস�ল (রস�স�সহ আলসইিহ ওয়স 

সস�সম) েথেক বিেরত িবশু হসরীস আেরি 

 ুুুেষর ুেপ েকসজ মৃেতনর উুর েস আ�ীয় েহসক আর 

অজস�ীয় েহসক েশসক ুসলজ  সেয়  জয়ি 

  সরশ: সমেয় সমেয় ুুুষেরর ুেপ কবর ি য়সরত করস 

সু�সত এবং এর উে�শন হেব মৃতেরর  জন রু’আ, রহমসত কসমজস, 

মরে এবং মরেজস�র অব�স �রে করসি রসস�ল (রস�স�সহ 
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আলসইিহ ওয়স সস�সম) বেলজ, “েতসমরস কবর ি য়সরত কর, 

েকজজস, উহস েতসমসেরর আেখরসেতর কথস �রে কিরেয় িরেব” 

(মুসিলম) রসস�েল ুসক (রস�স�সহ আলসইিহ ওয়স সস�সম) তসঁর 

সসহসবীগেেক িশপস িরেয় বলেতজ েয, তসরস যখজ কবর ি য়সরেত 

যসেব তখজ েযজ বেল: 

نَيِو مِ « َل ارن َالُم َعغَي ُ�م  مو  َ  نَ اَلسن ِغِم�  ُمس 
 
َ َسال ِمِغ�   ْ ُم

 
َس�ِاني ِإن  َهيَء اَهللا  وال

َعيِ�ي ةَ  ونُِ�م  لَالَِحُ،و نَ 
 
َي َسلَُ�ُم ال

َ
ُل اَهللا ب

َ
ُمس   و�ََسح

 
َ �َ نَم َحُم اهللا ال ِدِم�   ،

ِخِم� نَ 
َ
�َح ُمس 

 
 »َسال

উ�সরে: “আস সসলসমু আলসইকুম ইয়স আহলসদ  িরয়সির িমজসল 

মু’িমজীজ ওয়সল মুসিলমীজ, ওয়স ই�স ইন শস আ�সহ িবকুম 

লসহকুজি জসসআলু�সহস লসজস ওয়স লসকুমুল আিুয়সহ, ইয়সর 

হসমু�সহল  মুস তসকিরমীজস ওয়সল মুস তসিখরীজি” 

 অথর: “েতসমসেরর �িত সসলসম েহসক েহ কবরবসসী মু’িমজ-

মসলমসজগে, ইজশস আ�সহ আমরসও অবশনই েতসমসেরর সসেথ 

িমিলত হি�, আমরস আমসেরর এবং েতসমসেরর সবসর  জন 

আ�সহর িজকক শসি� ও িজরসু�স �সথরজস কিরিরি আ�সহ অ�গসমী 

ু�সতগসমী আমসেরর সবসর �িত রয়স কুজি” 
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 েমেয় েলসেকর ুেপ কবর ি য়সরত াবা জেহি েকজজ, রসস�ল 

(রস�স�সহ আলসইিহ ওয়স সস�সম) কবর ি য়সরতকসরীজী জসরীেরর 

অিভশসু কেরেরজি এত নতীত েমেয়েরর কবর ি য়সরেত েুতজস 

ও অৈাযর সৃি�র ভয় রেয়েরি এইভসেব েমেয়েরর ুেপ কবর 

ুযর�  সজসযসর অজুগমজ করস াবা জেহি েকজজস, রসস�ল 

(রস�স�সহ আলসইিহ ওয়স সস�সম) তসেররেক এে�েক বসরে 

কেরেরজি তেব মসি ের বস অজন েকজ �সেজ মৃেতনর উুর 

 সজসযসর জসমস  ুড়স জসরী ুুুষ সকেলর  জন াবাি 

 সসানমত ররস সম�হ সংকলেজর কস  এখসেজই সমসি হেলসি 

আ�সহ ুসক আমসেরর ি�য় জবী হযরত েমসহস�র, তসঁর ুিরবসর-

ুির জ ও তসঁর সসহসবীগেজর উুর রুর ও সসলসম বষরজ কুজি 

 . سحده سالصال  سالسالم ع ا ي  دمد سل  س اب سا مد هللا


