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প্রশ্ন: আমার ভাই বিদ্য ুবিি খযবির িায়শ দ্াাঁবিয়েবিল, ফয়ল বিদ্য ুবিি িার িার শরীর স্পশশ িয়র, আর যে শিশ 

যখয়ে োয়ে োয়ে মারা োে। িায়ি বি শহীদ্ েণ্ু িরা হয়ি? দ্াফন িরার িনু আমরা েখন িার ওির োলাি 

িবি, িখন এয়িা যিবশ মানযষ িয়িা হয়েবিল যে, মেবিয়দ্ িেশন্ত িায়দ্র েংিয লান হে বন। িায়ি মাবি যদ্ওোর 

িনু আমায়দ্র যে গ্রুিবি িিরস্থান িেশন্ত োে, িাও যিশ দ্ীর্শ ও িি বিল। িারণ্, যে আমায়দ্র েিার িায়িই 

বপ্রে বিল। বিোময়ির বদ্ন এরা বি িার িনু েযিাবরশ িরয়ি? অবিিন্তু যে বিল েযিি, ভদ্র ও োলাি 

আদ্ােিারী। 

উত্তর: আল-হামদ্য বলল্লাহ 

িায়ির ইিন আিীি রাবদ্োল্লাহু ‘আনহু িয়লন, রােূলযল্লাহ োল্লাল্লাহু আলাইবহ ওোোল্লাম িয়লয়িন, 
ونَ  َما» َهاَدَة؟ َتُعدُّ ِ  َسِبيِل  ِف  الَْقتُْل : قَالُوا الشَّ ِ  رَُسوُل  قَاَل  . َتَعاَل  اّللَّ ُ  َصّلَّ  اّللَّ َهاَدةُ : وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اّللَّ ِ  َسِبيِل  ِف  الَْقتِْل  ِسَوى َسبْع   الشَّ : اّللَّ

، الَْمْطُعونُ  ، اْْلَنِْب  َذاِت  وََصاِحُب  ، َشِهيد   َوالَْغِرُق  َشِهيد  ، َوالَْمبُْطونُ  َشِهيد  ، اْْلَِريِق  وََصاِحُب  َشِهيد  ي َشِهيد  ِ  الَْهْدمِ  ََتَْت  َيُموُت  َواذلَّ
، ةُ  َشِهيد 

َ
 «َشِهيد   ِِبُْمع   َتُموُت  َوالَْمْرأ

“যিামায়দ্র বনিি শাহাদ্াি িী? িারা িলল: আল্লাহর রাস্তাে মারা োওো। বিবন িলয়লন: আল্লাহর রাস্তাে মারা 

োওো িািাও োি প্রিার শাহাদ্াি রয়েয়ি: যেে িা মহামাবরয়ি মৃি িুবি শহীদ্, িাবনয়ি ডয য়ি মৃি িুবি শহীদ্, 

ফয েফয য়ে যরাোক্রান্ত মৃি িুবি শহীদ্, যিয়ির যরায়ে মৃি িুবি শহীদ্, আগুয়ন িযয়ি মৃি িুবি শহীদ্, ধ্বংে স্তুয়ির 

বনয়ে োিা িয়ি মৃি িুবি শহীদ্, আর যে নারী যিয়ি িাচ্চা বনয়ে মারা োে যেও শহীদ্। (আহমদ্, হাদ্ীে নং 

২৩৮০৪; আিয দ্াউদ্, হাদ্ীে নং ৩১১১; নাোঈ, হাদ্ীে নং ১৮৪৬। েহীহ আিয দ্াউয়দ্ আলিানী হাদ্েবিয়ি েহীহ 

িয়লয়িন।) 

হাদ্ীয়ে উবল্লবখি শয়ের িুাখুা:  

)املطعون(  যেে িা মহামাবরয়ি মৃি িুবি।  

)شهيد والغرق(  িাবনয়ি ডয য়ি মৃি িুবি। িাবন িয়ের োত্রাে মৃি িুবির শাহাদ্ায়ির িনু েফরবি বিি িা 

োওোয়ির উয়েয়শু হওো িরুবর। 

)اْلنب ذات وصاحب(  বেরবে। ফয েফয য়ে র্াাঁ িবনি যরাে, ো এি েমে যফয়ি যেয়ল িুো িয়ম োে, িারিরই 

যরােীর মৃিয ু র্য়ি। এর লক্ষণ্ হয়ে, িাাঁিয়ির বনয়ে িুো, শ্বাে-প্রশ্বায়ে িষ্ট, উিরন্তু জ্বর ও শবদ্শ যিা আয়িই। এিা 

নারীয়দ্র ময়িু যিবশ হে। এ িুাখুা প্রদ্ান িয়রয়িন যমাল্লা আলী ক্বাবর রহ.। 

)واملبطون(  যিয়ির যরাে। যেমন, ডােবরো, যশাে যরাে ও যিয়ির িুো ইিুাবদ্। 

)اْلريق وصاحب(  আগুয়ন িযয়ি মৃি িুবি। 

)اهلدم َتت(  ধ্বংে স্তুয়ির বনয়ে োিা িয়ি মৃি িুবি। যেমন, যদ্োল ইিুাবদ্।  

)ِبُمع تموت واملرأة(  খাত্তাবি িয়লন, এর অেশ যিয়ি িাচ্চােহ মৃি নারী। বনহাো গ্রয়ে রয়েয়ি, যিয়ি িাচ্চােহ মৃি নারী, 

আর যিউ যিউ িয়লয়িন, িয মারী অিস্থাে মৃি নারী। 
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অিএি, যে িুবি বিদ্য ুবিি শয়িশ িযয়ি মারা োে যে শহীদ্। বিন্তু যে শুিয শয়িশ মারা োে যে নে। 

িানাোে অবিি যলাি উিবস্থি হওো এিং মৃি িুবির প্রশংো িরা, এিা মৃি িুবির িনু শুভ েংিাদ্। 

আয়েশা রাবদ্োল্লাহু ‘আনহা িয়লন, রােূলযল্লাহ োল্লাল্লাহু আলাইবহ ওোোল্লাম িয়লয়িন, 
ة   َعلَيْهِ  يَُصّلِّ  َميِّت   ِمنْ  َما» مَّ

ُ
نْ  َيبْلُُغونَ  الُْمْسِلِميَ  ِمنْ  أ

َ
ُعوا إِّلَّ  يَْشَفُعونَ  ِمائَة   يَُكونُوا أ  «ِفيهِ  ُشفِّ

“যে যিায়না মৃি িুবির ওির মযেবলময়দ্র িৃহৎ এিবি িামাি িানাো িয়ি, োয়দ্র েংখুা এিশি িেশন্ত যিৌঁয়ি 

আর িারা েিাই িার িনু েযিাবরশ িয়র, িয়ি অিশুই িার িুািায়র িায়দ্র েযিাবরশ গ্রহণ্ িরা হয়ি। (নাোঈ, 

হাদ্ীে নং ১৯৯১; বিরবমেী, হাদ্ীে নং ০২৯। আলিানী েহীহ নাোঈয়ি হাদ্ীেবিয়ি েহীহ িয়লয়িন।) 

িয রাইি যেয়ি িবণ্শি, বিবন িয়লন, 
ِ  َعبْدِ  َعنْ » نَّهُ  َعبَّاس   بِْن  اّللَّ

َ
وْ  بُِقَديْد   َلُ  اْبن   َماَت  أ

َ
 نَاس   فَإَِذا فََخرَْجُت :  قَاَل  انلَّاِس؟ ِمنْ  َلُ  اْجتََمعَ  َما اْنُظرْ  ، ُكَريُْب  يَا:  َفَقاَل  بُِعْسَفاَن، أ

تُُه، َلُ  اْجتََمُعوا قَدْ  ْخََبْ
َ
ْرَبُعوَن، ُهمْ  َتُقوُل :  َفَقاَل  فَأ

َ
ْخرُِجوهُ :  قَاَل .  َنَعمْ :  قَاَل  أ

َ
ِ  رَُسوَل  َسِمْعُت  فَإِّنِّ  ، أ ُ  َصّلَّ  اّللَّ  ِمنْ  َما:  َيُقوُل  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اّللَّ

ْرَبُعونَ  َجنَاَزتِهِ  ََعَ  َفيَُقومُ  َيُموُت  ُمْسِلم   رَُجل  
َ
ُكونَ  َّل  رَُجال   أ ِ  يُْْشِ َعُهمْ  إِّلَّ  َشيْئ ا بِاّللَّ ُ  َشفَّ  .«ِفيهِ  اّللَّ

“আিদ্যল্লাহ ইিন আব্বাে রাবদ্োল্লাহু ‘আনহুমা যেয়ি িবণ্শি, িাাঁর এি িযত্র েন্তান িয দ্াইদ্ নামি স্থায়ন বিংিা 

উেফান নামি স্থায়ন মারা োে, বিবন িলয়লন, যহ িয রাইি, যদ্খ যিা বি িবরমাণ্ মানযষ িার িনু িমায়েি 

হয়েয়ি? যে িলল: আবম যির হয়ে যদ্খলাম িার িনু অয়নি মানযষ িয়িা হয়েয়ি। আবম িায়ি েংিাদ্ বদ্লাম। 

বিবন িলয়লন: িয বম িলি িারা েবল্লশ িন হয়ি। যে িলল: হুাাঁ। বিবন িলয়লন: িায়ি যির ির। িারণ্, আবম 

রােূলযল্লাহ োল্লাল্লাহু আলাইবহ ওোোল্লাময়ি িলয়ি শুয়নবি: যিায়না মযেবলম িুবি েখন মারা োে, অিঃির িার 

িানাোর িনু এমন েবল্লশ িন যলাি দ্াাঁিাে, োরা যিউ আল্লাহর োয়ে শরীি িয়র না। িয়ি আল্লাহ িার িুািায়র 

িায়দ্র েযিাবরশ অিশুই গ্রহন িরয়িন। (েহীহ মযেবলম, হাদ্ীে নং ৯৪৮) 

আনাে ইিন মায়লি রাবদ্োল্লাহু ‘আনহু যেয়ি িবণ্শি, বিবন িয়লন, 
وا» ثْنَْوا ِِبَنَاَزة   َمرُّ

َ
ُ  َصّلَّ  انلَِّبُّ  َفَقاَل  َخْْي ا َعلَيَْها فَأ وا ُثمَّ  وََجبَْت  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اّللَّ ْخَرى َمرُّ

ُ
ثْنَْوا بِأ

َ
ا َعلَيَْها فَأ  ْبنُ  ُعَمرُ  َفَقاَل  وََجبَْت  َفَقاَل  ََشًّ

اِب  ُ  رَِضَ  اْْلَطَّ ثْنَيْتُمْ  اَهذَ ) : قَاَل  ؟ وََجبَْت  َما َعنْهُ  اّللَّ
َ
ثْنَيْتُمْ  وََهَذا اْْلَنَّةُ  َلُ  فَوََجبَْت  َخْْي ا َعلَيْهِ  أ

َ
ا َعلَيْهِ  أ ْنتُمْ  انلَّارُ  َلُ  فَوََجبَْت  ََشًّ

َ
 ُشَهَداءُ  أ

 ِ رِْض  ِف  اّللَّ
َ
 .«اْْل

“যলায়িরা এিবি িানাো বনয়ে যেল, অিঃির িারা মৃি িুবির প্রশংো িরল। রােূলযল্লাহ োল্লাল্লাহু আলাইবহ 

ওোোল্লাম িলয়লন, অিিাবরি হয়ে যেল। বিিযক্ষণ্ ির িারা আয়রিবি িানাো বনয়ে যেল, এিার িারা মৃি িুবির 

দ্যনশাম িরল। বিবন িলয়লন: অিিাবরি হয়ল যেল। উমার রাবদ্োল্লাহু ‘আনহু িলয়লন, িী অিিাবরি হয়লা? বিবন 

িলয়লন: এ িুবির যিামরা প্রশংো িয়রি, িাই িার িনু িান্নাি অিিাবরি হয়লা। আর িার যিামরা দ্যনশাম 

িয়রি, িাই িার িনু িাহান্নাম অিিাবরি হয়লা। এ িাবেশি িেয়ি যিামরা আল্লাহর োবক্ষু। (েহীহ িযখারী, হাদ্ীে 

নং ১৩৬৭; েহীহ মযেবলম, হাদ্ীে নং  ৯৪৯) 

আমরা আল্লাহর িায়ি প্রােশনা িরবি, বিবন যিামার ভাইয়ি ক্ষমা িরুন। িার ওির রহম িরুন এিং বিোময়ির 

বদ্ন িায়ি নিী, বেবেি, শহীদ্ ও যনিিার যলািয়দ্র োয়ে উবিি িরুন। 

েমাপ্ত 
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