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জানাযার িকছু িবধান
তালিকন ও তৎসংি�� আেলাচনা
��-১. তালিকন িক ও তার িনয়ম িক?
উ�র: মুমূষূর্ বয্ি�ে কািলমা �রণ কিরেয় েদয়া এবং তােক
কািলমা পাঠ করার দীক্ দানেক আরিবেত ‘তালিকন’ বলা হয়।
যখন কােরা উপর মৃতুয্র আলামত জািহর হ, তখন উপি�ত
বয্ি�েদর উিচত তােক  ﻻ � إﻻ اﷲবলার জনয্ উ�ু� করা এবং
আ�াহেক �রণ করেত বলা। উপি�ত েলাকেদর সােথ এ
কািলমা একবার পাঠ করাই তার জনয্ যেথ�, তেব পীড়াপীিড়
কের তােক িবর� করা িনেষধ।
��-২. মুমূষুর্ বয্ি�েক িকবলামুখী কর িবধান িক?
উ�র: আেলমগণ মুমূষুর্ বয্ি�েক েকবলামু করা মু�াহাব
বেলেছন। রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ামবেলেছনঃ
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»الﻜﻌﺒﺔ ﻗﺒﻠﺘ�ﻢ أﺣﻴﺎء وأمﻮاﺗﺎ« )رواه أﺑﻮداو ﻰﻓ الﻮﺻﺎﻳﺎ ﺑﻠﻔﻆ »ﺒﻟﻴﺖ
(«ﺤﻟﺮام ﻗﺒﻠﺘ�ﻢ أﺣﻴﺎء وأمﻮاﺗﺎ
“বায়তু�াহু েতামােদর জীিবত ও মৃত উভয় অব�ায় িকবল”।
ইমাম আবু দাউদ ওিসয়ত অধয্াে বণর্না কের, “বায়তুল হারাম
েতামােদর জীিবত ও মৃত উভয় অব�ায় িকবলা”।
��-৩. দাফেনর পর তালিকন করার িবধান িক ?
উ�র: দাফেনর পর তালিকন �সে� শির‘আেত েকান �মাণ েনই,
তাই এটা িবদাত। দাফেনর পর তালিকন �সে� বিণর্ত
হািদসগুেলা জাল ও আমেলর অেযাগয, তাই তালিকন শুধু
মুমূষর্াব�া করা, মৃতুয্ পর নয়।
��-৪. অমুসিলম মুমূষুর্ বয্ি� কািলমার তালিকন
করা ৈবধ?
উ�র: হয্া, স�ব হেল অমুসিলম বয্ি�েও কািলমার তালিকন
করা ৈবধ। রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ােমর জৈনক
ইয়াহূ দী খােদম মমূ ষ্াব�ায় পি
র
তত হে, িতিন তােক েদখেত যান
ও তােক কািলমার তালিকন কের বলেলন, বলঃ

ُْ ُ َ َ َُّ ّ َ ّ َ
َْ ُ َ ْ
«ﷲ
ِ َإِﻟ إﻻ اﷲ أَنَ �ﻤﺪ رﺳﻮل ا
» أﺷﻬﺪ أن ﻪ
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“আিম সাক্ িদি� েয, আ�াহ বয্তীত সতয েকান ইলাহ েনই
এবং মুহা�দ আ�াহর রাসূ ল”। এ কথা েশােন বালকিট তার
িপতা-মাতার িদেক তাকাল, তারা তােক বললঃ “তুিম আবুল
কােসেমর আনু গতয্ ক”। এভােব ইয়াহূ দী বালকিট কািলমা পেড়
ইে�কাল কের। রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া
বলেলনঃ “সম� �সংশা মহান আ�াহ তালার জেনয্ িযিন আমার
মাধয্েম এবালকিটেক জাহা�ােমর অগুন েথেক মু� করেলন
��-৫.

উে�িখত

হািদস

িক

অমুসিলম

খােদম

�হেণর ৈবধতা �মাণ কের?
উ�র: না, কারণ রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া েশষ
জীবেন ইয়াহূ দী ও খৃ�ানেদরেক আরব উপ�ীপ হেত েবর কের
িদেত বেলেছন। রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া
যােদরেক েবর কের িদেত বেলেছন, খােদম িহসােব তােদরেক
েডেক আনার েকান অথর্ েনই
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মৃেতর েগাসল ও কাফন
��-১. সাহািব ইব্ন আ�াস রািদয়া�াহ আনহর
হািদস �ারা মৃত বয্ি� েগাসেলর পািনেত বড়ই
পাতা েদয়া ওয়ািজব �মািণত হয়?
উ�র- মৃেতর েগাসেলর পািনেত বড়ই বা কুলপাতা েদয়া শরীয়ত
স�ত, তেব ওয়ািজব নয়। আেলমগণ হািদেসর িনেদর্েক মু�াহাব
বেলেছন। কারণ কুলপাতা পির�ার পির��তার জনয্ খুব
কাযর্করী। কুলপাতা না পাওয়া েগেল সাবান বা এ জাতীয় িকছু
বয্বহার করই যেথ�।
�� ২- এহরাম আব�ায় মৃত বয্ি�র েগাসেলর
হুকুম ি?
উ�র: এহরাম অব�ায় মৃত বয্ি�েও অনয্ানয্েদর নয্ায় েগা
িদেত হেব, তেব তার গাঁেয় সু গি� মাখেব না এবং তার মুখ ও
মাথা ঢাকেব না। তার কাফন পাগিড় ও জামা বয্তীত শু ধ
এহরােমর কাপেড় সীমাব� থাকেব। সিহহ হািদস �ারা �মািণত
েয, রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া বেলেছন এহরাম
অব�ায় মৃত বয্ি� িকয়ামেতর িদন তালিবয়া পড়েত পড়েত
উঠেব। এহরাম অব�ায় মৃত বয্ি�র হেজর অবিশ� কাজ অনয
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কাউেক স�ূ ণর্ করেত হেব না, তার মৃতুয্ আরাফােত অব�ােনর
পর বা আেগ যখনই েহাক। কারণ এ বয্াপাের রাসূেলর েকান
িনেদর্শ েনই।
�� ৩- নারী ও পুরুষেক কাফন কাপড় পরােনার
িনয়ম িক?
উ�র- জামা ও পাগড়ী বয্তীত পুরুষেক সাদা িতন কাপেড় এব
নারীেক ইযার, কািমস, উড়না ও বড় দু ’চাদরসহ েমাট পাঁচ
কাপেড় কাফন েদয়া উ�ম। এ ছাড়া সতর েঢেক যায় এমন এক
কাপেড় নারী িকংবা পুরুষেক কাফন েদয়াও ৈবধ
�� ৪- মৃত বয্ি�র েগাঁ, নখ ইতয্ািদ কাটর িবধান
িক?
উ�র- এ �সে� সু �� েকান দিলল েনই, তাই কাটা না-কাটা
উভয় সমান। কতক আেলম নখ ও েগাফ
ঁ কাটার �পেক্ষয্ �ম
েপশ কেরেছন, িক� েগাপন অে�র পশম পির�ার করা ও খতনা
করার েকান দিলল েনই, তাই এ দু ’কাজ েকান অব�ােতই করা
যােব না।
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�� ৫- মৃত বয্ি�র েগােল কুলপাতা িমি�ত পািন
বয্বহার করা িক সুত?
উ�র- েযেহতু কুলপাতা িমি�ত পািন পির�ার পির��তায় খুব
কাযর্কর, তাই অেনক েফকাহিবদ এটােক উ�ম বেলেছন, তেব
বাধয্তামূলক নয়।
�� ৬- দু ঘর্টনায় মৃ বয্ি�েক েগাসল েদয়ার সম
রে�র �বাহ ব� করার জনয্ েনেক �াি�ক
ইতয্ািদর কাবার বয্বহার ক, শির‘আেতর দৃ ি�েত
এর হুকুম ি?
উ�র- রে�র �বাহ ব� করার জেনয্  ধরেণর কাবার বয্বহাের
েকান সমসয্া েনই
�� ৭- হািদসঃ
« » ﻏﺴﻞ ﻣﻴﺘﺎ ﻓﺴﺮﺘ ﻋﻠﻴﻪ ﺳﺮﺘ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ
“েয বয্ি� েকান মৃতেক েগাসল েদয়, অতঃপর েস
তার েদাষ�িট েঢেক রােখ, আ�াহ তালা িকয়ামেতর
িদন

তার

েদাষ�িট

েঢেক

কতটুকু শু?
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রাখেবন”। হািদসিট

উ�র ৭- এ হািদস স�েকর্ আমােদর জানা েনই, তেব এ
স�েকর্ আমােদর িনকট িবশু� হািদস হে�
«»ﺮﺘ مﺴﻠﻤﺎ ﺳﺮﺘه اﷲ ﻲﻓ اﺪﻟﻧﻴﺎ واﻷﺧﺮة
“েয বয্ি� েকান মসলমােনর েদাষ েঢেক রাখেব, দু িনয়া ও
আেখরােত আ�াহ তার েদাষ েঢেক রাখেবন”। (বুখাির ও
মুসিলম) জীিবত ও মৃত সকল মুসিলম এ হুকুেম অ�ভূ ্�
র
�� ৮- সাতবার েধৗত করার পরও যিদ মৃত বয্ি�
পির�ার না হয়, তাহেল এর অিধক েধৗত করার
অনু মিত আেছ?
উ�র - �েয়াজেন অিধকবার েধৗত করা ৈবধ।
�� ৯- মৃতেদর েগাসল দােনর প�িত িশখােনার
জনয্ �িশক্ষণ েকাসর্ েখালার িবিক?
উ�র - মৃতেদর েগাসল দােনর প�িত িশখােনার জনয্ েকাসর্
েখালা শরীয়ত স�ত ও একিট ভাল কাজ। অেনেক তা ভালভােব
করেত পাের না, তাই এর জনয �িশক্ েকােসর্র বয্ব করা খুব
ভাল উেদয্াগ
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��

১০-

মৃতবয্ি�র েগাসল তার পিরবেরর

েলাকেদর েদয়া িক উ�ম?
উ�র – না, এটা জরুরী ন, বরং িব�� এবং এ িবষেয় ভাল
জ্ঞান রােখ রকম েলাকই উ�ম।
�� ১১- �ামীর েগাসল তার �ীর েদয়া উ�ম না
অনয্েকউ েদেব?
উ�র - �ী যিদ অিভজ্ঞ হয় হেল তার �ামীেক েগাসল িদেত
আপি� েনই, েযমন খিলফা আিল রািদয়া�াহ আনহুেক তার �ী
ফােতমা রািদয়া�াহ আনহা েগাসল িদেয়েছন এবং আসমা িবনেত
উমাইস রািদয়া�াহ আনহা তার �ামী আবুবকর রািদয়া�াহ
আনহেক েগাসল িদেয়েছন।
�� ১২- মৃত বয্ি� যিদ তার েগাসেলর জন
কাউেক অিসয়ত কের যায়, তার অিসয়ত পুেরা করা
িক জরুি?
উ�র – হয্া, তার অিসয়ত পুেরা করা জরুির
�� ১৩- মৃেতর কাফেনর িনিদর্�বাঁধন কয়িট?
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উ�র – কাফেনর বাধ
ঁ েন িনিদর্� েকান পিরমাণ েন, উপের িনেচ
ও মােঝ েমাট িতনিটই যেথ�। দু ’েটা হেলও আপি� েনই। মূ ল
িবষয় হল কাফন েযন খুেল না যায় বরং আটেক থােক, েস
িবষয়িট গুরু� েদয়
��

১৪-

মৃেতর

েগাসেল

অংশ�হণকারীেদর

িনধর্ািরত েকান সংখয্া আেছ ?
উ�র - েগাসলদাতা ও তার একজন সহায়ক, েমাট দু ’জেনই
যেথ�।
�� ১৫- েগাসলদাতা িক মৃত বয্ি� স�েকরিজেজ্ঞ
করেব েয, েস সালাত আদায় করত িক-না?
উ�র – যিদ বািহয্কভােব মুসিলম বুঝা যায় বা মৃতেক
উপি�তকারীগণ মুসিলম হয়, তাহেল িজজ্ঞার �েয়াজন েনই।
অনরূপ জানাযার

সালােতর

েক্ষ। অেনেক

এ

িবষয়িট

সাধারণেভেব িজজ্ঞাসা ক, যার কারেণ মৃেতর ওয়িরসগণ িব�ত
ও ল�ােবাধ কেরন।
�� ১৬- তালাক�া�া �ীেক তার �ামী েগাসল িদেত
পারেব?
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উ�র - তালাক যিদ �তয্াহারেযাগয্ হ (দু ’তালাক বা িতন
তালাক) তাহেল মৃত �ীেক তার �ামী েগাসল িদেত পারেব
অনয্থায় নয়
�� ১৭- অেনক েফকাহিবদ ম�বয্ কেরেছন ে,
�ামী-�ীর স�কর্ শুধু ন�র এ জীবেনই সীমাব�।
এ িবষেয় আপনােদর অিভমত িক?
উ�র - উি�িখত ম�বয্ হািদেসর পিরপ�, িবদায় তার িদেক
কণর্পা না করাই ভাল।
�� ১৮- গু� আঘাত ও িনমর্মভােব িনহত বয্ি�ে
িক েগাসল েদয়া হেব?
উ�র – হয্া, তােদরেক েগাসল েদয়া হেব এবং তােদর উপর
সালাত পড়া হেব। েযমন খলীফা ওমর ইব্ন খা�াব রািদয়া�াহ
আনহু ও খলীফা ওসমান রািদয়া�াহ আনহু িনমর্মভােব শহীদ
হেয়িছেলন, অতঃপর তােদরেক েগাসল েদয়া হেয়েছ এবং তােদর
উপর জানাযা পড়া হেয়েছ। অনরূপ আিল রািদয়া�াহ আনহ
িনমর্মভােব শহীদ হেয় িছেলন, তােকও েগাসল েদয়া হেয়েছ এবং
তার উপর জানাযা পড়া হেয়েছ।
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�� ১৯- যু ে�র ময়দােন মৃত যিদ নানা আঘােত
ক্ষতিবক্ষত যায়, তােকও িক েগাসল, জানাযা ও
কাফন েদয়া হেব?
উ�র – হয্া, তােকও েগাসল ও কাফনসহ সব িকছু করা হেব,
তার উপর জানাযা পড়া হেব। তার িনয়ত িবশু� হেল
ইনশাআ�াহ েস শাহাদােতর মযর্দা লাভ করেব।
�� ২০- কাফন পরােনর পর যিদ র� িনগর্ত হয়
তাহেল িক কাফন পিরবতর্ন করেত হে?
উ�র – হয্া, কাফন পিরবতর্ন করেব বা েধােয় িনেব এবং র�
েযন বািহর না হয় েস বয্ব�া করেব
�� ২১- মৃত এবং মৃেতর কাফেন সু গি� েদয়ার
হুকুম ি?
উ�র - মৃত যিদ এহরাম অব�ায় না হয়, তাহেল মৃত বয্ি�র
গােঁ য় ও তার কাফেন সু গি� েদয়া সু �ত।
�� ২২- েগাসলদাতা মৃেতর েদাষ-�িট বা গুণাগু
বণর্না করেত পারে?
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উ�র - ভাল িকছু �কাশ করেত অসু িবধা েনই, িক� ম� িকছু

�কাশ করেব না। কারণ এটা পরিন�া ও গীবেতর অ�ভূ র্।
নাম �কাশ না কের যিদ বেল অেনক মৃতেলাক খুব কােলা ও
কুৎিসত হেয় যায় তাহেল েকান সমসয্া েনই। িক� িনিদর্�ভােব
বলা েয, উমুকেক েগাসল িদেয়িছলাম তার মােঝ এ ধরেণর েদাষ
েদখেত েপেয়িছ, এভােব বলা িনেষধ। কারণ এর ফেল মৃেতর
ওয়ািরসরা দু ঃখ পায়, তাই এগুেলা িগবেতর অভুর্।
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সালাতুল জানাযা ও �াসি�ক আেলাচনা
�� -১ দাফেনর পর সালােত জানাযার হুকুম ি?
তা িক একমােসর মেধয্সীমাব�?
উ�র - দাফেনর পর জানাযা পড়া সু �াত। রাসূ লু�াহ সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�াম দাফেনর পর জানাযার সালাত পেড়েছন। েয
বয্ি� জামােতর সিহতসালাত পােড়িন েস দাফেনর পর পড়েব।
েয একবার পেড়েছ েস ই�া করেল অনয্ানয্ মুসি�েদর সাে
একািধকবার পড়েত পারেব, এেত েকান সমসয্া েনই। আেলেদর
�িস� মতানু সাের দাফেনর একমাস পর পযর্� জানাযার সালাত
পড়া যায়।
�� ২- জানাযায় অংশ�হণকারীর যিদ আংিশক
সালাত ছু েট যায় তাহেল তা আদায় করেত হেব িক?
উ�র – হয্া, ছু েট যাওয়া অংশ সােথ সােথ আদায় কের িনেব।
যিদ ইমামেক তৃতীয় তাকবীের পায় তাহেল েস তাকিবর বেল
সূ রা ফািতহা পড়েব, ইমাম যখন চতুথর্ তাকবী বলেব তখন েস
ি�তীয় তাকবীর বেল রাসূ েলর উপর দরুদ পড়ে, ইমাম যখন
সালাম িফরােব তখন েস তৃতীয় তাকবীর বেল দু ’আ পড়েব
অতঃপর চতুথর্ তাকিবর িদেয় সালাম িফরােব
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�� ৩- ছু েট যাওয়া আংিশক সালাত আদােয়র
আেগই যিদ লাশ তুেল েনয়া হয় তাহেল অবিশ�
সালাত িকভােব আদায় করেব?
উ�র – সােথ সােথ তাকিবের তাহিরমা বেল সূ রা ফািতহা পড়েব,
অতঃপর ইমােমর সােথ তাকিবর বলেব ও রাসূ েলর উপর দরু
পড়েব। অতঃপর ইমাম সালাম িফরােল েস তাকিবর িদেয় েদা‘আ
করেব, যার অথর: “েহ আ�াহ, তুিম এ মৃতেক ক্ষ কর, অতঃপর
তাকিবর বেল সালাম িফরােব”। ইমােমর সােথ দু ’তাকিবর েপেল
বিণর্ত প�ি অনু সরণ করেব।
�� ৪- জানাযার সালােত ইমােমর ডানপােশ কাতার
বি� জােয়য িক না?
উ�র - �েয়াজেন ইমােমর ডান ও বাম িদেক কাতার বি� করা
েযেত পাের, তেব ইমােমর িপছেন কাতার বি� করাই সু �ত, িক�
জায়গার স�ীণর্তার কারেণ ইমােমর ডান ও বােম কাতার হেত
পারেব।
�� ৫- মুনােফেকর উপর জানাযার নামাজ পড়া
যােব িক?
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উ�র – যার েনফাক সু ��, তার উপর জানাযার সালাত পড়া
যােব না। কারণ আ�াহ তাআলা বেলনঃ
ٗ َ َ ّ ُ ۡ ّ َ َ َٰٓ ّ َ ُ َ َ
[٨٤ :﴾ ]ﺘﻟﻮ�ﺔ٨ ات �بَدا
َ ﴿و� تص ِل َ أح ٖد مِنهم
“আর তােদর মেধয্ েয মারা িগেয়ে, তার উপর তুিম জানাযা
পড়েব না”। সূ রা আত-তাওবাহ: (৮৪) আর যিদ েনফািকর
িবষয়িট অ�� বা অপবাদমুলক হয়, তাহেল তার উপর জানাযা
পড়া যােব, কারণ মৃেতর উপর জানাযা পড়া অকাটয্ দলীেলর
কারেণ ওয়ািজব, যা েকান সে�েহর �ারা রিহত হেব না।
�� ৬- লাশ দাফেনর একমাস পর কবেরর উপর
জানাযা পড়া যােব?
উ�র - এ �সে� আেলমেদর মতাৈনকয্ রেয়ে, তাই উ�ম হল
একমােসর পর না পড়া। অিধকাংশ বণর্না মেত েদখা যায় ে,
রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া একমাস পযর্� কবেরর
উপর জানাযা পেড়েছন, একমােসর েবশী সময় অিতবািহত
হওয়ার পর নামাজ পড়েছন বেল েকান �মাণ েনই। তাছাড়া
�কৃতপেক্জনাযা েতা দাফেনর পূ েবর্ পের নয়।
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�� ৭- জানাযার �ােন েপৗঁছেত অক্ষম বযেগাসল
খানায় জানাযা পড়েত পারেব?
উ�র – হয্া, পড়েত পারেব যিদ েগাসলখানা পাক হয়।
�� ৮- মৃতবয্ি�েক সালাত পযর্� েকান কেক
রাখেত েকান অসু িবধা আেছ িক?
উ�র – না, তােত েকান অসু িবধা েনই।
�� ৯- একিট হািদস বলা হয় েয,

ّ ّ
ّ
ﺸَﻴَﺎِ�َْ ﺗَﻠْﻌَﺐ
«ﺖ
»إَ ا
ِ ُِ ﺑِﺎلْﻤَﻴ

“শয়তান

মৃতবয্ি�েক িনেয় েখলা কে”।

এ

হািদসিট কতটুকু শু?
উ�র - এিট একিট িব�াি�কর কাথা, আমােদর জানামেত
ইসলািম শির‘আেত এর েকান িভি� েনই।
�� ১০- যারা কবেরর উপর িনিমর্ত মসিজেদ নামায
পড়া ৈবধ মেন কের, তারা তােদর সপেক দিলল
েপশ কের েয, মসিজেদ নবিবও েতা কবেরর উপর,
েসখােন িকভােব সালাত শু� হে?
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উ�র - রাসূ েলর কবর মসিজেদ নয় বরং রাসূ েলর কবর তার
ঁ
ঘেরর িভতর। যারা ধারণা কের েয মসিজেদ নবিব রাসূ েলর
কবেরর উপর তােদর ধারণা ভুল।
��

১১-

জানাযার

নামােজ

ইমামিতর

জনয্

মসিজেদর �ায়ী ইমাম অিধক হকদার, না মৃেতর
ওয়ািরসগণ?
উ�র – জানাযা যিদ মসিজেদ হয়, তাহেল মসিজেদর ইমামই
জানাযা পড়ােব।
�� ১২- আমরা জািন েয দাফেনর পর �ায়
একমাস পযর্� মৃেতর উপর নামাজ পড়া যায়।
তাহেল �� জােগ েয, রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�াম িকভােব তাঁর েশষ জীবেন “জা�াতুল
বািক”েত

(মসিজেদর

নবিবর

আেশ

অবি�ত

েগার�ান) দাফন কৃত সাহাবােদর উপর জানাযা
পেড়েছন

এবং

তােদরেক

বেলেছন?
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সে�াধন

কের

কথা

উ�র - তােদর উপর জানাযা পেড়েছন, এর অথর্ হে� তােদর
জেনয্ দ’আ কেরেছন, আর মৃতেদর জেনয েদা‘আ েয েকান সময়
হেত পাের।
�� ১৩- েয মসিজেদ কবর িবদয্মা, েসখােন িক
সালাত পড়া যােব?
উ�র – না, েয মসিজেদ কবর রেয়েছ েসখােন সালাত পড়া যােব
না। কারণ রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম ইয়াহূ দী ও
খৃ�ানেদরেক এ জেনয্ অিভশাপ কেরেছন েয, তারা তােদর
নবীগেণর কবরেক মসিজেদ পিরণত কেরিছল।
�� ১৪- যিদ অব�া এমন হয় েয পুরা শহের
একিট মা� মসিজদ, আর তােত রেয়েছ কবর
এমতাব�ায়

মুসিলমগণ

িক

ঐ

মসিজেদ

নামায

পড়েব?
উ�র - মুসিলম কখেনা েস মসিজেদ সালাত পড়েব না। যিদ
কবরহীন অনয্ েকান মসিজদ পাওয়া যায় তা হেল ঐ মসিজেদ
পড়েব অনয্থায ঘেরই সালাত পড়েব। েকান মসিজেদ কবর
থাকেল েদখেত হেব েয, মসিজদ আেগ িনমর্াণ েয়েছ না কবর
আেগ ৈতির হেয়েছ, যিদ মসিজদ আেগ হেয় থােক তাহেল
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কতৃর্পেক্ষর উপর ওয়ািজব হে� কবর খনন ক ের েসখান হ
অবিশ� হাি� মাংশ উ�লন কের সাধারণ জনগেনর জেনয্
বয্াবহািরত কবর�ােন �ানা�র করা। আর িদ কবর পূ বর্ হেত
থােক আর মসিজদ পের িনমর্াণ হয়। তহেল েসখান েথেক
মসিজদ েভে� অনয্ জায়গায় িনমর্াণ কর, েযখােন েকান কবর
েনই।
কারণ আি�য়ােয় েকরােমর কবেরর উপর মসিজদ িনমর্াণ করার
কারেণ রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম ইয়াহূ দী ও
খৃ�ানেদরেক অিভশাপ িদেয়েছন। মুিমন জননী উে� সালমা ও
উে� হাবীবাহ যখন সংবাদ িদেলন েয, হাবশায় তাঁরা এমন
একিট িগজর্া েদেখেছন েযখােন �িতমার ছিব িনিমর্ত এতদ�বেণ
রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম বলেলন “তােদর মােঝ
েকান সৎকমর্শীল েলাক মার েগেল তারা তােদর কবেরর উপর
মসিজদ িনমর্াণ করত এবং েসখােন তােদর �িতমা �াপন করত।
তারা আ�াহর িনকট এ ভূ -পৃে�র মেধয্ িনকৃ�তম �াণী”। এ
েথেক �মািণত হয় েয, েকান বয্ি� কবেরর উপর িনিমর্
মসিজেদ সালাত পড়েল তা বািতল বেল গণয, এ সালাত পুনরায়
পড়েত হেব।
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�� ১৫- ে��ােসবামূ লক র�দান জােয়য আেছ িক
না?
উ�র - �েয়াজেন েদয়া েযেত পাের, তেব লক্ রাখােত হেব েয
দানকারীর েযন েকান ক� না হয়। আ�াহ তাআলা বেলেছনঃ
ّ
َ
ۡ
ُ َ
ُ َ َ ّ
ۡ َ ِ ٱض ُطر ۡر ُ� ۡم إ
﴾١�ِ�ه
َصَل ل�م َّا َر َّ َم َعل ۡي� ۡم ِ�َ َما
﴿ َوق ۡد
ِ
[١١٩:]اﻷﻧﻌﺎم
“অথচ িতিন েতামােদর জনয্ িব�িরত বণর্না কেরেছ, যা
েতামােদর উপর হারাম কেরেছন। তেব যার �িত েতামরা বাধয্
হেয়ছ”। সূ রা আল-আনআম: (১১৯)
�� ১৬- জানাযার িনয়ম িক ?
উ�র - জানাযার িনয়ম এই েয, �থেম তাকিবর বেল ইমাম
সােহব আউযু িব�াহ ও িবসিম�াহ পেড় সূ রা-ফািতহা পড়েব। সূ রা
ফািতহার সােথ সূ রােয় ইখলাস বা সূ রােয় ‘আসেরর নয্ায়
েকারআেনর েকান েছাট সূ রা বা িকছু আয়াত িমিলেয় েনয়া
মু�াহাব। সাহািব আ�ু �াহ ইব্ন আ�াস রািদয়া�াহ আনহু হেত
বিণর্ত আেছ ে, রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়সা�াম এভােব
সূ রা িমিলেয় জানাযা পড়েতন। অতঃপর ি�তীয় তাকিবর িদেয়
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রাসূ েলর উপর দরুদ পড়ে, েযমন অনয্ানয্ নামােযর েশষ ৈবঠে
পড়া হয়। অতঃপর তৃতীয় তাকিবর িদেয় মৃেতর জেনয্ দ’আ
করেব, দু ’আর সময় নারী-পুরুেষর েক্ষে� শে আিভধািনক
পিরবতর্ন �েয়াগ করে, একািধক জানাযা হেল বহুবচেনর
সবর্নাম বয্বহার করেব। অতঃপর চতুথর্ িবর বলেব এবং
ক্ষণকাল চুেথেক ডান িদেক এক সালাম িফিরেয় জানাযা েশষ
করেব।
আর ছানা ই�া করেল পড়েতও পাের, আবার ই�া করেল
েছেড়ও িদেত পাের। তেব তা পিরতয্াগ করাই উ�ম হে।
েকননা, রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া বেলেছন,
“েতামরা জানাযা িনেয় তাড়াতািড় করেব।” (বুখাির ও মুসিলম)
�� ১৭- েয বয্ি� জানযা ও দাফেন অংশ�হণ
করেব েস িক দু ’িকরাত েনিক পােব?
উ�র – হয্া, েস দু ’িকরাত েনিক পােব। রাসূ লু�াহ সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছনঃ
»ﺗﺒﻊ اﺠﻟﻨﺎزة ﺣﻰﺘ ﻳﺼ� ﻋﻠﻴﻬﺎ و�ﻔﺮغ ﻣﻦ دﻓﻨﻬﺎ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺮﺟﻊ ﺑﻘ�اﻃ� ﻞﻛ
«ﻗ�اط ﻣﺜﻞ أﺣﺪ
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“েয বযি� জানাযায় অংশ�হণ করেব এবং লাশ দাফন পযর্�
অেপক্ষা করেব েস ’িকরাত েনকী িনেয় বািড় িফরেব, �িতিট
িকরাত ওহুদ পাহাড় সমা”। (বুখাির)
ﻟﻘﻮﻪﻟ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ » ﺷﻬﺪ اﺠﻟﻨﺎزة ﺣﻰﺘ ﻳﺼ� ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻠﻪ ﻗ�اط
: وﻣﺎ اﻟﻘ�اﻃﺎن ؟ ﻗﺎل:ﻣﻦ ﺷﻬﺪﻫﺎ ﺣﻰﺘ ﺗﺪﻓﻦ ﻓﻠﻪ ﻗ�اﻃﺎن« ﻗﻴﻞ ﻳﺎرﺳﻮل اﷲ
«�»ﺜﻞ اﺠﻟﺒﻠ� اﻟﻌﻈﻴﻤ
“রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম আরও বেলেছ, েয
বয্ি� জানাযায় অংশ�ণ করত নামাজ পযর্� অেপক্ষা কর েব
এক িকরাত েনিক পােব, আর েয জানাযায় অংশ�হণ কের দাফন
পযর্� অেপক্ষা কর েব েস’িকরাত েনিক পােব”। িজজ্ঞস করা
হল, েহ আ�াহর রাসূ ল! দু ’িকরাত বলেত িক বুঝায়? রাসূ লু�াহ
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া বলেলনঃ “দু ইিট বড় পাহাড়
সমপিরমাণ”। (বুখাির ও মুসিলম)
�� ১৮- ইসলােম িবেশষ অবদান েরেখেছন এমন
বয্ি�র জানাযা একিদন বা তেতািধক িবল� করা
যােব?
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উ�র - িবল� করােত যিদ কলয্াণ থােক তাহেল করা যাে।
েযমন রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ােমর মৃতুয্ হেয়ে
েসামবার অথচ তাঁর দাফন হেয়েছ বুধবার রােত। তাই ইসলােমর
েসবায় িনেবিদত এমন বয্ি�র দাফন িবলে� যিদ েকান কলয্াণ
থােক, েযমন তার আ�ীয় �জেনর আগমন ইতয্াি, তাহেল িবল�
করা েযেত পাের।
�� ১৯- েকান মৃেতর উপর একািধক বার জানাযা
পড়ার হুকুম ি?
উ�র - িবেশষ কারেণ একািধক বার জানাযা পড়া েযেত পাের,
েযমন জানাযা েশেষ িকছু েলাক উপি�ত হেলা, তাহেল এরা
মৃেতর উপর দাফেনর পূ েবর্ বা পের জানাযা পড়েত পারেব।
এমিনভােব েয একবার সবার সােথ জানাযা পেড়েছ েস আগত
েলাকেদর সােথ লাশ দাফেনর পের ও পুনরায় জানাযা পড়েত
পারেব। কারণ এেত সালাত আদায়কারী ও মৃত বয্ি উভেয়র
জনয্ কলয্ রেয়েছ।
�� ২০- মােয়র গেভর্ মৃত স�ােনর জানাযা পড়া
যােব িক?
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উ�র – পাঁচ মাস বা তেতািধক সময় গেভর অব�ান কের যিদ
েকান শ�ান মৃত ভূ িম� হয়, তাহেল তােক েগাসল েদেব, তার
জানাযা পড়েব ও তােক মুসিলমেদর েগার�ােন দাফন করেব।
�� ২১- আ�হতয্াকারী জানাযা পড়া যােব িক?
উ�র - েযেহতু আহেল সূ �ত ওয়াল জামায়ােতর মতানু সাের
আ�হতয্র কারেণ েকউ মুসিলমেদর গি� হেত েবিরেয় যায় না,
তাই অনয্ানয্ অপরাধীেদর নয্ায় তার ও িকছু সংখয্ক েলাক
জানাযা পেড় িনেব।
�� ২২- িনিষ� সমেয় জানাযার নামাজা পড়ার
িবধান িক?
উ�র - িনিষ� সমেয় জানাযা পড়া যােব না, তেব িনিষ� সময়িট
যিদ ল�া হয়, েযমন ফজেরর সালােতর পর হেত সূ যর্ উঠা যর্
এবং আসেরর সালােতর পর হেত সু যর্া� পযর, িবেশষ �েয়াজেন
এ দু ’সমেয় জানাযা পড়া ও লাশ দাফন করা যােব। আর যিদ
িনিষ� সময়িট �� হয় তাহেল জানাযা ও দাফন িকছু ই করা যােব
না। আর স� সময় বলেত বুঝায় িঠক েবলা উঠার পূ বর্ মুহূতর
এবং িঠক ি��হর ও সু যর্াের সময়। সাহািব উকবা ইবন আেমর
রািদয়া�াহ আনহ বেলন,
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»ث ﺳﺎﺎﻋت ﺎﻛن رﺳﻮل اﷲ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻳﻨﻬﺎﻧﺎ أن ﻧﺼ� ﻓﻴﻬﻦ و
ﺑﺎزﻏﺔ ﺣﻰﺘ ﺗﺮﻓﻊ وﺣ� ﻳﻘﻮم ﻗﺎﺋﻢ

 � ﺗﻄﻠﻊ الﺸﻤﺲ:ن ﻧﻘﺮﺒ ﻓﻴﻬﻦ مﻮﺗﺎﻧﺎ
ّ �ﻟﻈﻬ�ة ﺣﻰﺘ ﺗﺰول وﺣ
.«ﺗﻀﻴﻒ الﺸﻤﺲ لﻠﻐﺮوب

“রাসূ লু�াহ

সা�া�াহ

আলাইিহ

ওয়াসা�াম

িতন

সমেয়

আমােদরেক জানাযা পড়েত ও তােত আমােদর মৃতেদরেক দাফন
করেত িনেষধ কেরেছন, সু েযর্াদেয়র সময় যতক্ষণ না
পিরপূ ণর্রূ উদয় হয়, িঠক ি��হেরর সময় যতক্ষণ ন সূ য্র
পি�ম িদেক েহেল যায় এবং িঠক সূ যর্াে�র সময় [মুসিলম]
�� ২৩- িবদ’আিতর জানাযায় অংশ �হণ না করার
িবধান িক?
উ�র - িবদ’আিতর িবদ‘আত যিদ িবত’আিতেক কুফর পযর্�
িনেয় যায়, েযমন খােরিয, মুতািযলা ও জাহিময়া �মূ খ পথ��
স�দােয়র িবদ‘আত। তাহেল এরূপ িব’আিতর জানাযায় অংশ
�হণ করা কােরা পেক্ষজােয়য নয়।
আর যিদ তার িবদ‘আত এ পযর্েয়র না হয়, তবুও আেলমেদর
উিচত িবত’আেতর �িত ঘৃ ণা �দশর্ কের তার জানাযা পিরতয্া
করা।
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��

২৪-

আেলমেদর

নয্ায় জনসাধারণ িক

িবদ’আিতর জানাযা পিরতয্াগ করেব না?
উ�র - �িতিট মুসিলেমর জানাযা পড়া ওয়ািজব, যিদও েস
িবদ’আিত হয়। সু তরাং িবদ‘আত যিদ কুফেরর পযর্াের না হয়,
তাহেল এরূপ িব’আিতর জানাযা মুি�েময় িকছু েলাক পেড়
েনেব। আর যিদ িবদ‘আত কুফেরর পযর্ােয়র হ, েযমন খােরিয,
রােফিয, মুতািযলা ও জাহিময়া �মূ খেদর িবদ‘আত, যারা িবপেদআপেদ আলী রািদয়া�াহ আনহু  রাসূ েলর পিরবােরর অনয্ানয
সদসয্েদরশরণাপ� হয়, তােদরেক আ�ান কের, তাহেল এরূপ
িবদ‘আিতেদর জানাযায় অংশ�হণ করা কাহােরা জনযই জােয়য
েনয়। আ�াহ তাআলা মুনােফক ও তােদর নয্ায় অনয্ান
কােফরেদর �সে� বেলেছনঃ

ْ ُ َ َ ۡ ُ ّ ٓ ۡ َ َٰ َ ۡ ُ َ َ َ ٗ َ َ َ ّ ُ ۡ ّ َ َ ٰٓ َ ّ َ ُ َ َ
�هِۖۦ ِ�َهم �فروا
ِ � � ﴿و� تص ِل َ أح ٖد مِنهم َات �بدا و� �قم
َ ُ َ ُ ْ ُ
ّ
ِ �َِ َو َر ُس
[٨٤ :﴾ ]ﺘﻟﻮ�ﺔ٨ و�ِۦ َو َماتوا َوه ۡم �ٰسِقون
ِب
“আর তােদর মেধয্ েয মারা িগেয়ে, তার উপর তুিম জানাযা
পড়েব না এবং তার কবেরর উপর দাঁড়ােব না। িন�য় তারা
আ�াহ ও তার
ঁ রাসূ লেক অ�ীকার কেরেছ এবং তারা ফািসক
অব�ায় মারা িগেয়েছ”। সূ রা আত-তাওবাহ: (৮৪)
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�� ২৫- জানাযায় অিধক সংখয্ক েলােকর অংশ
�হেণ িক িবেশষ েকান ফিজলত আেছ?
উ�র - সাহািব আ�ু �াহ ইব্ন আ�াস রািদয়া�াহ আনহ সূ ে�
বিণর্, রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন
» ﻣﻦ رﺟﻞ مﺴﻠﻢ ﻳﻤﻮت ﻓﻴﻘﻮم ﻰﻠﻋ ﺟﻨﺎزﺗﻪ أر�ﻌﻮن رﺟﻼ ﻻ�ﺸ�ﻮن ﺑﺎﷲ
ً
«ﺷيﺌﺎ إﻻ ﺷﻔﻌﻬﻢ اﷲ ﻓﻴﻪ
“যিদ েকান মুসিলম মৃতুয্বরণ কে, আর তার জানাযায় চি�শ
জন েলাক এমন উপি�ত হয়, যারা আ�াহর সােথ কাউেক শিরক
কের না, আ�াহ মৃত বয্ি�র বয্াপাের তােদর সুপািরশ কবু
করেবন”। (মুসিলম)
তাই আেলমগণ বেলেছন, েয মসিজেদ মুসি� েবশী হয়, জানাযার
জনয্ ঐ মসিজদ অে�ষণ করা মু�াহা, মুসি� যত েবশী হেব
ততই মৃেতর জেনয্ কলয্াণ হ, কারণ এেত েস অিধক মানু েষর
দু ’আ পােব।
�� ২৬- জানাযার সালােত ইমােমর দাঁড়ােনার িনয়ম
িক?
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উ�র - সু �ত হে� ইমাম পুরুষেদর মাথা বরাবর আর মিহলােদর
মাঝা বরাবর দাঁড়ােব। জানাযা একািধক েলােকর হেল �থেম
সালাবক পুরুেদর লাশ, অতঃপর নাবােলক েছেলেদর লাশ,
অতঃপর সাবালক নারীেদর লাশ, অতঃপর নাবােলক েমেয়েদর
লাশ রাখেব। একই সােথ সবার উপর নামাজ পড়ার জনয্�থেম
পুরুষেদর লাশ লাখে, অতঃপর তােদর মাথা বরাবর বা�ােদর
মাথা রাখােব, অতঃপর তােদর মাথা বরাবর নারী ও েমেয়েদর
েকামর রাখেব।
�� ২৭- জানাযার সালােত সূ রা ফািতহা পড়ার
হুকুম ি?
উ�র – জানাযার সালােত সূ রা ফািতহা পড়া ওয়ািজব। রাসূ লু�াহ
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া বেলেছনঃ
« �» ﺻﻠﻮا ﻛﻤﺎ رأﻳﺘﻤﻮ� أﺻ
“েতামরা আমােক েযভােব সালাত আদায় করেত েদখ, েসভােবই
সালাত আদায় কর”। (বুখাির)
রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন
30

« » ﺻﻼة ﻤﻟﻦ لﻢ ﻳﻘﺮأ ﺑﻔﺎﺤﺗﺔ الﻜﺘﺎب

“ঐ বয্ি�র েকানসালাত হয়িন, েয সূ রা ফািতহা পাঠ কের িন”।
(বুখাির ও মুসিলম)
�� ২৮- চতুথর্ তাকিবর েশে িকছু পড়ার িবধান
আেছ িক?
উ�র - চতুথর্ তাকিবর েশেষ িকছু পড়ার �মাণ েনই, তেব চতুথর্
তাকিবর েশেষ একটু চুপ েথেক অতঃপর সালাম িফরােব।
��

২৯-

বযি��

স�ূ ণর্ মৃতেলােকর জানাযয়

অিতির� তাকিবর বলা যােব িক?
উ�র - �চিলত িনয়ম তথা চার তাকিবেরর উপর সীমাব�
থাকাই উ�ম। রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ােমর েশষ
জীবেন জানাযার প�িত এরূপই িছ। হাবশার বাদশা না�াশী
অতয্� স�নী মানু ষ হওয়া সে�ও রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�াম তার জানাযায় চােরর অিধক তাকিবর বেলনিন।
�� ৩০- জানাযার নামােজ রাসূ েলর উপর দরদ
পড়ার হুকুম ি?
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উ�র - ওলামােয় েকরােমর �িশ� উি� অনু যায়ী জানাযার
সালােত রাসূ েলর উপর দরূদ পড়া ওয়ািজব। মুসিরা জানাযায়
কখেনা রাসূ েলর উপর দরূদ পিরতয্াগ করেব ন
�� ৩১- জানাযায় সূ রা-ফািতহা পড়ার িবধান িক?
উ�র - সূ রা ফািতহা পড়া উ�ম, সাহািব ইব্ন ই�াস রািদআ�াহ
আনহু সূ ে� বিণর্, রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া
জানাযায় সূ রা ফােতহা পড়েতন।
�� ৩২- জানাযার �িত তাকিবের হাত উঠােনা িক
সু �ত ?
উ�র - জানাযার �িত তাকিবের হাত উঠােনা সু �ত। বিণর্ত আেছ
েয, সাহািব আ�ু �াহ ইব্ন ওমর ও আ�ু �াহ ইব্ন আ�াস �িত
তাকিবের হাত উঠােতন। (দারা কুতিন)
�� ৩৩- জৈনক বয্ি� জানযা পড়েত মসিজেদ
�েবশ করল, িক� তখেনা েস ফরজ সালাত পেড়িন,
এমতাব�ায় েস িক �থেম ফরজ নামাজ পড়েব, না
অনয্ানয্ েলাকেদর সােজানাযায় অংশ�হণ করেব।
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যিদ ইিতমেধয্ লা তুেল েনয়া হয় তাহেল েস
জানাযার নামাজ পড়েব িক না?
উ�র -এমতাব�ায় েস �থেম জানাযার নামাজ আদায় করেব
অতঃপর ফরজ নামাজ পড়েব, কারণ তখন যিদ েস জানাযা না
পেড় পরবতর্ীেত পড়েত পারেব না, পক্ষা�ের ফরজ নামাজ েত
পেরও পড়া যাে�। লাশ তুেল েনয়ার হেল দাফেনর পর জানাযা
পড়েব।
�� ৩৪- আমােদের কমর্েক্ষ ে� ে যায় েয, েকান
সহকমর্ী মারা েগেল িবজ্ঞাপন িব করা হয়, যােত
জানাযার সময় ও দাফেনর �ােনর উে�খ থােক, এ
বয্াপােরশির‘আেতর হুকুম ি?
উ�র - যিদ এরূপ বলা হয় েয অমুক মসিজেদ অমুেকরজানাযা
হেব ইতয্াি, তাহেল আমার জানা মেত েদােষর িকছু েনই, েযমন
রাসূ ল

সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া

না�ািশর

বয্াপাের

বেলিছেলন।
�� ৩৫- গােয়বানা জানাযার িবধান িক?
উ�র - �িস� মতানু সাের এটা না�াশীর জেনয্ িনিদর্� িছল
তেব কিতপয় আেলম বেলেছন েয, মৃত বয্ি� যিদ িবিশ�
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বয্ি�ে�র অিধকারী হয়, েযমন বড় আেলম, বড় দািয়, ইসলাম
�চােরর েক্ষে� যার িবেশষ দান রেয়েছ, এরূ বয্ি�র েক্ষ
গােয়বানা জানাযা পড়া েযেত পাের। িক� আমােদর জানা মেত,
রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম এক না�ািশ ছাড়া অনয
কােরা উপর গােয়বানা জানাযা পেড়নিন, অথচ তাঁর িনকট
ম�াতুল মু�ারামাহসহ িবিভ� �ান হেত অেনক সাহািবেদর মৃতুয্র
সংবাদ এেস িছল। বা�বতার িনিরেখ এটাই সতয্ মেন হে� ে,
গােয়বানা জানাযা না�ািশর জেনয্ই িনিদর্� ি, তথািপও যিদ
েকউ িবিশ� বয্ি�ে�র অিধকারী েযমন আেল ও সরকারী
কমর্কতর �মূ খেদর উপর পড়েত চায়, তাহেল পড়ার অবকাশ
রেয়েছ।
�� ৩৬- জানাযায় অিধক কাতার মু�াহাব, তাই
�থম কাতাের জায়গা েরেখ ি�তীয় কাতার করা
যােব িক?
উ�র - ফরজ নামােজর কাতােরর নয্া জানাযার নামােজর
কাতার হেব। তাই আেগ �থম কাতার পূ ণর্ করেব অতঃপর
ি�তীয় কাতার। এেক্ষে সাহািব মােলক ইব্ন হুবাইরাহ
রািদয়া�াহ আনহ সূ ে� বিণর্ত হািদেসর উপর আমল করা যােব
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না, কারণ তার বিণর্ত হািদসি িবশু� হািদেস িবপরীত, যার
�ারা �মািণত হয় েয, �থম কাতার পূ রণ করা ওয়াজীব।
�� ৩৭- জানাযার নামাজ িক মােঠ পড়া উ�ম না
মসিজেদ?
উ�র - স�ব হেল মােঠ পড়াই উ�ম। তেব মসিজেদ পড়াও
জােয়য আেছ, েযমন মুিমন জননী আয়শা রািদয়া�াহ আনহা সূ ে�
বিণর্ত আেছ ে, রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম বয়জা
নামীয় বয্ি�র দ’পুে�র জানাযা মসিজেদই পেড়েছন। (মুসিলম)
�� ৩৮- জানাযায় সূ রা ফািতহা পড়া সু �ত, এ
বয্াপাের েলাকজনেক অবগত করার জেনয্ মাে
মেধয্ তা �শে� পড়া েকম?
উ�র - কখেনা কখেনা সূ রা ফািতহা �শে� পড়েত সমসয্া েন,
যিদ সূ রা ফািতহার সােথ অনয্ েকান েছাট একিট সূরা বা িকছু
আয়াত িমিলেয় েনয়া হয় তাহেল আরও ভাল। সাহািব আ�ু �াহ
ইবন আ�াস রািদয়া�াহ আনহমা সূ ে� বিণর্ত আেছ ে,
রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম জানাযার নামােজ সূ রা
ফািতহার সােথ অনয্ সূরা িমিলেয় িনেতন। তেব যিদ শু ধু সূর
ফািতহা পেড় তাও যেথ�।
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�� ৩৯- গােয়বানা জানাযার প�িত িক?
উ�র - লাশ উপি�ত থাক আর না থাক জানাযার প�িত একই।
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দাফন ও �াসি�ক আেলাচনা
�� ১- কবেরর উপর পাথরকুিচ রাখা ও পািন
েদয়ার িবধান িক?
উ�র - যিদ স�ব হয় কবেরর উপর পাথরকুিচ রাখা মু�াহাব,
েকননা এর ফেল কবেরর মািট জেম থােক। বিণর্ত আে,
রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াের কবেরর উপর কাঁচ
ভা�া রাখা হেয়িছল। কবেরর উপর পািন ঢালা মু�াহাব, েযন
মািটগুেলা জেম যায় ও সহেজ মানু েষর দৃ ি�েগাচর হয়, ফেল
মানু ষ তার অবমাননা েথেক মু� থাকেব।
�� ২- লাশ কবের েরেখ মুখ খুেল েদেব িক?
উ�র - মুখ খুলেব না বরং েঢেক রাখেব। হয্া, এহরামা�ায় যার
মৃতুয্ হয় তার মুখ খুেল েদেব। আরাফােতর ময়দােন এহরাম
অব�ায় জৈনক বয্ি�র মূতয্ হেল েেকরা রাসূ লু�াহ সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�ামেক তার দাফন স�েকর্ িজেজ্ঞস কর
রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম বেনঃ
»ﻏﺴﻠﻮه ﺑﻤﺎء وﺳﺪر و�ﻔﻨﻮه ﻲﻓ ﺛﻮ�ﻴﻪ و ﺨﺗﻤﺮوا رأﺳﻪ وﻻ وﺟﻬﻪ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺒﻌﺚ
«ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ مﻠﺒﻴﺎ
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“তােক কুলপাতা িমি�ত পািন �ারা েগাসল দাও এবং এহরােমর
দু ’কাপেড় কাফন দাও, তার মাথা ও মুখ েঢেকা না, কারণ
িকয়ামেতর িদন েস তালিবয়া পড়েত পড়েত উঠেব”। (বুখাির ও
মুসিলম)
�� ৩- অেনেকই মুখ েখালা রাখা ও পাথর রাখার
িবষয়িট খুব গুরু েদয়, মূ লত এর েকান িভি�
আেছ িক?
উ�র – এ ধরেণর কথার েকান িভি� েনই, এটা মুখর্তা 
অজ্ঞতাআলামত।
�� ৪- মৃত বয্ি� যিদ তার লাশ অনয্ েকান শহে
দাফন করার জনয্ অিসয়ত কে, তাহেল তার এ
অিসয়ত পুেরা করা িক ওয়ািজব?
উ�র – না, তার এ অিসয়ত পুেরা করা ওয়ািজব নয়, েস যিদ
েকান মুসিলম শহের মারা যায়, তাহেল তােক ঐ শহেরই দাফন
করা বা�নীয়।
�� ৫- দাফন করার সময় মিহলােদর কবর েঢেক
রাখার িবধান িক?
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উ�র - এটা উ�ম।
�� ৬- মৃত বয্ি যিদ জীিবতেদর জুতার আওয়াজ
শুনেত পা, তাহেল েস তালিকন অবশয্ই শুনে
পােব, এ ধরেণর ম�বয্কতটুকু সিঠক?
উ�র – শিরয়ত অনু েমািদত সকল ইবাদত িনধর্ািরত ও সীমাব�,
এেত অনু মান বা ধারণার েকান অবকাশ েনই। মৃত বয্ি�
জীিবতেদর পােয়র �িন েশােন িঠক, িক� এর ফেল তার েকান
ফায়দা হয় না।
মৃতুয্ ফেল মানু ষ দু িনয়া হেত আেখরােত িফের যায়, কমর�ল
তয্াগ কের েভােগ জায়গায় �তয্াবতর্ন কের
�� ৭- কবর খনেনর লাহাদ ও েশক তথা িস�ুক
ও বগিল এ দু ’�কােরর মেধয্ েকানিট উ�ম এবং
দাফন েশেষ কবর কতটুকু উঁচু করেব?
উ�র - মদীনাবাসী লাহাদ খনেনই অভয্� িছ, তেব কখেনা
কখেনা েশকও খনন করত, েযেহতু আ�াহ তাআলা তার হাবীব
মুহা�াদ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ােমর জেনয্ লাহাদ পছ�
কেরেছন, তাই লাহাদই উ�ম, তেব েশকও জােয়য, িবেশষ কের
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যখন েকান �েয়াজন েদখা েদয়। সাহািব ইবেন আ�াস
রািদয়া�াহ আনহু েথেকবিণর্,
الﻠﺤﺪ ﻟﺎ والﺸﻖ ﻟﻐ�ﻧﺎ
“লাহাদ আমােদর জেনয্ আরেশক অনযেদর জেনয”। এ হািদসিট
খুবই দু বর্ল। কারণ এ হািদেসর সনেদ িবদয্মান আ�ু ল-আ’লা
আছ্ছালাবী নামক জৈন বণর্নাকারী হািদস বণর্নার েক্ষ
িনভর্রেযাগয্ ন আর কবর উচঁ ু করা হেব এক িবঘত বা তার
কাছাকািছ পিরমাণ।
�� ৮- অেনক েক্ষে� েদ যায় েয, মৃেতর ওলী
ওয়ািরসগণ

উপি�ত

েলাকেদর

উে�েশয্ বেল,

স�ািনত উপি�িত আপনারা আপনােদর দািব-দাবা
মাফ কেরিদন, তােক ক্ষমা ক িদন, তার জেনয্
সবাই আ�াহর িনকট ক্ষ �াথর্না করুন। 
জাতীয় �থা িক শিরয়ত স�ত?
উ�র – এ জাতীয় �থার েকান িভি� আেছ আমার জানা েনই।
হয্া, যিদ জানা থােক েয, মৃতুয্বরণকারী েলাকিট মানুেষর উপর
জুলুম কেরেছ তাহেল বলা েযেত পাের েয, আপনারা আপনােদর
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দাবী মাফ কেরিদন। অনয্থায় শু ধু কথা বলাই যেথ� েয,
আপনারা তার জেনয্ আ�াহর িনকট দ’আ ও ক্ষমা �াথর্করুন
�� ৯- কবর বা কবর�ােনর রা�া আেলাকৃত করার
িবধান িক?
উ�র - যিদ তা মানু েষর উপকােথর্ বা লাশ দাফেনর স িবদােথর্
করা হয় তাহেল জােয়য, েযমন �াচীর েঘরা েগার�ান েযখােন
পযর্া� পিরমাণ আেলা েন, লাশ দাফেনর সু িবধােথর্ েসখােন
আেলার বয্ব�া করা ৈবধ।অনয্থায় কবেরর উপর বািত জালােনা
বা কবরেক আেলাকস�া করা নাজােয়য। রাসূ লু�াহ সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন,
»ﻦ رﺳﻮل اﷲ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ زاﺋﺮات اﻟﻘﺒﻮر واﻤﻟﺘﺨﺬﻳﻦ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻤﻟﺴﺎﺟﺪ

(الﺮﺴج« )واه اﻟﺮﺘﻣﺬي
“কবর িযয়ারতকারী নারী, কবেরর উপর মসিজদ িনমর্াণকারী 
তােত আেলাকস�াকারীেদর উপর রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�াম লানত কেরেছন”। (িতরিমিজ)
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অনু রূপ যিদ মানুেষ চলাচেলর সু িবধােথর্ রা�ায় বািত েদয়া হয়
আর তােত কবর িকছু টা আেলাকৃত হয় তবুও েদােষর িকছু েনই।
অনু রূপলাশ দাফেনর জেনয্ বািত জালােনেত েকান সমসয্া েনই
�� ১০- মাইেয়য্েতর সােথচলার সু �ত তিরকা িক?
উ�র – মাইেয়যেতর সােথ জানাযার �ােন যােব, অতঃপর
েগার�ােন দাফন েশষ করা পযর্� অেপক্ষা করেব। রাসূলু�
সা�া�াহু আলািহ ওয়াসা�াম বেলেছ,
»ﻦ ﺗﺒﻊ ﺟﻨﺎزة مﺴﻠﻢ إﻳﻤﺎﻧﺎ واﺣتﺴﺎﺑﺎ و�ن ﻣﻌﻬﺎ ﺣﻰﺘ ﻳﺼ� ﻋﻠﻴﻬﺎ و�ﻔﺮغ ﻣﻦ
(ﻓﻨﻬﺎ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺮﺟﻊ ﺑﻘ�اﻃ� ﻞﻛ ﻗ�اط ﻣﺜﻞ ﺟﺒﻞ أﺣﺪ« )روا اﺒﻟﺨﺎري

“েয বয্ি� ঈমােনর সিহ ও সাওয়ােবর আশায় েকান মুসিলেমর
জানাযায় অংশ �হন করল এবং দাফন পযর্� তার সােথ থাকল
ও তার দাফন কমর্ েশষ কর, েস দু ’িকরাত েনিক িনেয় িফরেব,
�েতয্কিকরাত ওহুদ পাহাড় পিরমা”। (বুখাির)
�� ১১- মৃত বয্ি� জনয ইে�কামােতর দু ’আ কখন
করেব, দাফেনর পর না দাফেনর মােঝ?
উ�র – দাফন েশষ কের। রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলািহ ওয়াসা�াম
দাফেনর কাজ েশষ কের কবেরর পােশ দািড়েয় বেলিছেলন,
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( واﺳﺄلﻮا اﷲ ﻟ ﺘﻟثﺒﻴﺖ ﻓﺈﻧﻪ اﻵن �ﺴﺄل« )رواه أﺑﻮداود، »اﺳﺘﻐﻔﺮوا ﻷﺧﻴ�ﻢ
“েতামরা েতামােদর ভাইেয়র জনয্ক্ষমা পাথর্না এবং আ�াহর
িনকট তার জনয্ ইে�কামােত েদা‘আ কর, কারণ এখন তােক
�� করা হেব। [আবু দাউদ]
ْ َُ ّ َ
(ﷲ« )رواه اﺑﻮداود
ِ »ﷲِ وَﻰﻠﻋَ مِﻠَﺔِ رﺳﻮ ِل ا
“আ�াহর নােম ও তার রাসূ েলর তিরকা অনু যায়ী এ লাশ দাফন
করিছ”। (আবু দাউদ)
�� ১২- কবর আযাব �সে� অেনক ঘটনা বণরনা
করা হয়, েযমন জৈনক বয্ি�েক দাফন করার
উে�েশয্ কবের রাখা হেল সাপ েবিরেয় আে, যখন
অনয্ কবের রাখ হয় েসখােনও সাপ েবিরেয় আেস
ইতয্াি, এ সবের িভি� কতটুকু?
উ�র - ঘটনার সতয্তা সমে� আ�াহ তআলাই ভাল জােনন,
তেব এ ধরেণর ঘটনা অ�াভািবক িকছু নয়। আ�ামা ইবেন রজন
রািহমাহু�াহ িনজ �� “আহওয়ালু ল কবর” এ �সে� অেনক
ঘটনা বণর্না কেরেছ, েযগুেলার িবশু�তা স�েকর্ আই ভাল
জােনন।
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�� ১৩- ওয়াজ ও নিসহেতর সময় এসব ঘটনা
উপা�াপন বলা িক িঠক?
উ�র – এসব ঘটনার িবশু�তা স�েকরেযেহতু জানা যায়িন, তাই
এগুেলা ন

বলা

উ�ম।

রাসূ লু�াহ

সা�া�াহু আলাইিহ

ওয়াসা�ােমর িবশু� হািদস �ারা যা �মািণত তাই যেথ�। মূল
িবষয় হে� মানু ষেদরেক ইবাদেতর �িত উৎসাহ দান করা ও
গুনােহর �িত িনরুৎসািহত করা। েযমনিট কেরিছেলন নিব
সা�া�াহু আলাইি ওয়াসা�াম ও তার সাহাবােয় িকরাম। এ ছাড়া
বা�ব-অবা�ব িক�া-কািহনী না বলাই ভাল।
�� ১৪- এক কবের নারী-পুরু উভয়েক দাফন
করা িক জােয়য?
উ�র – এেত েকান সমসয্া েন, �েয়াজেন েদয়া েযেত পাের,
যখন যু � বা মহামাির ইতয্ািদ কারে অেনক লাশ এক� জমা
হয়।
�� ১৫- লাশ কবের েরেখ বাঁধন খুেল েদেব িক?
উ�র - বাঁধন খুেল েদয়া উ�ম, সাহািবগণ এরূপ করেতন।
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�� ১৬- কবেরর উপর েকান িচ� �াপন করা
জােয়য আেছ িক?
উ�র - কবেরর উপর পাথর, হাি� বা েলাহা ইতয্ািদ �ারা িচ�
�াপন করার েদাষণীয় নয়, রাসূ ল সা�া�াহু আলািহ ওয়াসা�াম
সাহািব ওসমান ইবন মাজউন রািদয়া�াহ আনহুর কবেরর উপর
িচ� �াপন কেরিছেলন।
�� ১৭- মৃতেক েকবলামুিখ কের রাখা সু �ত না
মু�াহাব?
উ�র - মৃতেক েকবলামুখী কের রাখা সু �ত। রাসূ লু�াহ সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন,
(»الﻜﻌﺒﺔ ﻗﺒﻠﺘ�ﻢ أﺣﻴﺎء و أمﻮاﺗﺎ« )رواه أﺑﻮ داود
“জীিবত ও মৃত উভয় অব�ায়ই বাইতু�াহ েতামােদর িকবলা”।
(আবুদাউদ)
তাই মৃতেক ডান পাঁজের শুইেয়েকবলামুখী কের রাখেব।
�� ১৮- কবর সং�ার করা িক জােয়য?
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উ�র – �েয়াজন হেল কবর সং�ার করা যায়, েযমন কবেরর
িনিদর্� জায়গা ভুেল যাওয়র স�াবনা থাকেল বা অনয্ েকান
�েয়াজেন।
�� ১৯- মৃতুেদর হাি� জীণর্ হেয় েগেল েসগুেলা
অনয� �ানা�র করা িক জােয়য?
উ�র - �েয়াজন হেল �ানা�র করা যােব, অনয্থায়িনজ �ােন
কবর বহাল থাকেব।
�� ২০- িদেন লাশ দাফন করা উ�ম, এ কথার
িভি� িক?
উ�র - িনিষ� িতন সময় বয্তীত ে েকান সময় লাশ দাফন করা
ৈবধ, সাহািব উকবা ইবন আেমর রািদয়া�াহ আনহ বেলনঃ
“আমােদরেক রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম িতন সময়
নামাজ পড়েত ও আমােদর মৃতেদরেক দাফন করেত িনেষধ
কেরেছন, সূ যর্া, সূ েযর্াদ ও িঠক ি��হেরর সময়, যতক্ষণ না ত
েহেল যায়।
�� ২১- মৃত বয্ি যিদ মিহলা হয়, আর তার েকান
অিভভাবক যিদ উপি�ত না থােক, তাহেল পুরুষগণ
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ে��ায়

তার

লাশ

কবের

রাখার

বয্াপাের িক

সহেযািগতা করেত পারেব?
উ�র – মৃত মিহলার অিভভাবক উপি�ত থাকা সে�ও তার লাশ
কবের রাখার বয্াপাের ে��ায় পুরুষরা সহেযািগতা করেত
পারেব। রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম উপি�ত থাক
সে�ও তাঁর এক েমেয়র লাশ অনয্পুরুরা কবের নািমেয় িছল।
�� ২২- েকান মসিজেদ যিদ কবর থােক, যা
�ানা�ের িফতনার আশ�া হয়, তাহেল েস কবরিট
�ানা�র করা িক ওয়ািজব?
উ�র - এমতাব�ায় েদখেত হেব েয েকানিট আেগ, কবর না
মসিজদ, যিদ মসিজদ আেগ িনমর্াণ হ, তাহেল মসিজদ িঠক
েরেখ কবর িনঃেশষ করেত হেব, তেব এ কাজিট আদালত বা
�শাসেনর পক্ষ েথে করা েযন েকান ধরেণর িফতনা সৃ ি� না
হয়। আর যিদ কবর আেগ �ািপত হয়, তাহেল কবর িঠক েরেখ
মসিজদ েভে� েফলেত হেব। রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�াম বেলছন,
» اﷲ اﻴﻟﻬﻮد واﻨﻟﺼﺎرى اﺨﺗﺬوا ﻗﺒﻮر أﻧبﻴﺎﺋﻬﻢ مﺴﺎﺟﺪ« )ﻔﻖ ﻰﻠﻋ
(ﺻﺤﺘﻪ
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“ইয়াহূ দী ও নাসারােদর উপর আ�াহর অিভশাপ, তারা তােদর
নিবেদর কবরসমূ হেক মসিজেদ পিরণত কেরেছ”। (বুখাির ও
মুসিলম)
এমিনভােব মুিমন জননী উে�-সালমা ও উে� হািববা রািদয়া�াহ
আনহা হাবশায় অবি�ত গীজর্া ও তােত িনিমর্ত মূিতর্ স�ে
রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ামেক সংবাদ িদেল, িতিন
বেলনঃ
»ﻚ إذا ﻣﺎت ﻓﻴﻬﻢ الﺮﺟﻞ الﺼﺎﻟﺢ ﺑﻨﻮا ﻰﻠﻋ ﻗﺮﺒه مﺴﺠﺪا وﺻﻮروا ﻓﻴﻪ ﺗﻠﻚ
(لﺼﻮر أوﺌﻟﺮﺷار اﺨﻟﻠﻖ ﻋﻨﺪ اﷲ« )واه اﺒﻟﺨﺎري ومﺴﻠﻢ
“তারা এমন েয, যখন তােদর েকান েনককার েলাক মারা যায়,
তারা তার কবেরর উপর মসিজদ িনমর্াণ কের ও তােত তার ছিব
অ�ন কের, এরাই আ�াহর িনকট িনকৃ�তম মাখলু ক”। (বুখাির
ও মুসিলম)
হািদস দু ’িট �ারা �মািণত হয় েয, কবেরর উপর িনিমর্ত মসিজেদ
নামাজ পড়েল তার নামাজ শু� হেব না। রাসূলু�াহ সা�া�াহ
আলাইিহ ওয়াসা�াম এ ধরেণর মসিজেদ নামাজ পড়েত িনেষধ
কেরেছন, কারণ এটা িশরেক আকেরর মােধয্ গণয্
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�� ২৩- এক কবের দু ’লাশ রাখার প�িত িক?
উ�র - দু ’জেনর মেধয্ েয অিধক স�ানী তােক থেম িকবলা
মুখী কের রাখেব, অতঃপর ি�তীয় বয্ি�েকরাখেব। উভয়েক ডান
পাজেরর উপর িকবলামুখী কের েশায়ােব। যিদ িতন বয্ি�েক
একই কবের দাফন করেত হয়, তাহেল তৃতীয় বয্ি�েক পূ েবর্র
দু ’জেনর পােশ েশায়ােব।

বিণর্ত আেছ ে, ওহুদ যে�

শাহাদতবরণকারী সাহাবােদর লােশর বয্াপের রাসূ লু�াহ সা�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন দু ’জন, দু ’জন ও িতনজন িতনজন
কের এক-এক কবের দাফন কর। েয েকারআেন অিধক পারদশর্ী
তােক আেগ রাখ।
�� ২৪- দাফন করার সময় িনে� বিণর্ত আয়াত
পাঠ করার িবধান িক?
ُ َ َ ۡ ُ ُ ُۡ َۡ َ ۡ ُ ُ ُ َ َ ۡ ُ َ َۡ َ َۡ
ٰ ارةً أ ۡخ َر
﴾٥ ى
﴿مِنها خلق�ٰ�م و�ِيها نعِيد�م ومِنها � ِرج�م ت
[٥٥:]ﻃﻪ
“মািট েথেকই আিম েতামােদরেক সৃ ি� কেরিছ, মািটেতই আিম
েতামােদরেক িফিরেয় েনব এবং এ মািট েথেকই েতামােদরেক
পুনরায় েবর কের আনব”। সূ রা তা-হা: (৫৫)
49

উ�র - দাফেনর সময় এ আয়াত বলা সু �ত তেব এর সােথ
আেরা যু � করেব—
�ﺴﻢ اﷲ وﷲ اﻛﺮﺒ
�� ২৫- কাফেনর কাপেড় কািলমােয় তাইিয়য্বা
িলখা, অথবা কাগেজ িলেখ তা কাফেন েরেখ েদয়া
েকমন?
উ�র - এ ধরেণর কােজর েকান িভি� েনই। শিরয়ত �ীকৃত
কাজ হে� উপি�ত েলাকজন মুমূষুর্ বয্ি�ে ক কািলমােয় তাইিয়য্
তালিকন করেব। রাসূ লু�াহ সা�াহু আলাইিহওয়াসা�াম বেলেছন,
(»ﻟﻘﻨﻮا مﻮﺗﺎ�ﻢ ﻻ � إﻻ اﷲ« )رواه مﺴﻠﻢ
“েতামরা েতামােদর মৃতেদরেক লা-ইলাহা ই�া�াহ-এর তালিকন
কর”। (মুসিলম) েযন মৃেতর সবর্েশষ কথা “লা-ইলাহা ই�া�াহ”
হয়। এ ছাড়া কাফেনর উপর বা কবেরর েদয়ােল কািলমা েলখার
েকান িবধান েনই।
�� ২৬- কবেরর পােশ দািড়েয় ওয়াজ করা েকমন?
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উ�র - কবেরর পােশ দািড়েয় ওয়াজ করেত িনেষধ েনই, এটা
িবদআেতর অ�ভুর্� ন, সাহািব বারা ইব্ন আেজব রািদয়া�াহ
আনহু হেত বিণর্ত আেছ ে, রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�াম কবেরর পােশ দািড়েয় ওয়াজ কেরেছন।

51

সা�না দান ও �াসি�ক আেলাচনা
�� ১- েশাকবাতর্া অনু�ােন উপি�ত হওয়া ও
তােদর সােথ ৈবঠক করা িক ৈবধ?
উ�র - েশাকাহত মুসিলম পিরবারেক সা�না েদয়া মু�াহাব, এর
মাধয্েম তােদরেক সু হৃদয়তা েদখােনা হয়। এ সময় যিদ তােদর
িনকট চা, কিফ ইতয্ািদ পান কের বা আতর ইতয্ািদ �হণ ক,
যা সাধারণত অনয্ানয সাক্ষ �াথর্ীেদর সােথ করা হ, এেত
েকান সমসয্া েনই
�� ২- েশাক �কােশর সময় এ কথা বলা েকমন
েয, েস তার েশষ িঠকানায় চেল েগেছ?
উ�র - আমার জানামেত তােত েকান সমসয্া েন, কারণ দু িনয়ার
তুলনায় পরকাল িন�য় তার েশষ িঠকানা। তেব মুিমনেদর
সিতযকােরর েশষ িঠকানা হে� জা�াত আর কােফরেদর েশষ
িঠকানা হে� জাহা�াম।
�� ৩- সা�না েদয়ার উে�েশয্

ُ ّ � ٰ� � ّ ُ َ ّ ۡ ُ مُطۡم
[٢٧:﴾ ]اﻟﻔﺠﺮ٢ ِنَة
َ ۡ﴿ََٓتها �َفس ل
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“েহ

�শা�

আ�া”

[ফজর:

২৭]

বেল

মৃতেক

সে�াধন করা েকমন?
উ�র - এ ধরেণর বাকয্ পিরতয্ করা উিচত, কারণ তােদর
জানা েনই েয মৃেতর আ�া বা�িবেকই েকমন। শিরয়ত
অনু েমািদত আমল হে� মৃেতর জেনয্ �াথর্না ক, তার জেনয্
ক্ষমা ও রহমে েদা‘আ করা।
�� ৪- েপপার পি�কায় েশাক�কাশ করা েকমন,
এটািক মাতেমর অ�ভূর্?
উ�র - এটা িনিষ� মাতেমর অ�ভূ র্� না হেলও বজর্ন কর
উিচত, কারণ এেত িন�েয়াজেন অেনক অথর্ বয় হয়।
�� ৫- মৃেতর অেনক শভাকা�ী িতন িদন পযর্�
মৃেতর বািড়েত অব�ান কের, এটা েকমন?
উ�র – মৃেতর পিরবােরর সােথ হৃদয্তা �কাে জনয েসখােন
িতন অব�ান করা ৈবধ, তেব এ েক্ষে� ওিলমার নয েলাকেদর
জনয্ খাওয়ার অনু�ান করেব না
�� ৬ - সা�না েদয়ার জনয্ িক েকান িনধর্াির
সময় আেছ?
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উ�র - আমার জানামেত এর জনয্ িনধর্ািরত েকান সময় েন
�� ৭- েশাকাহত পিরবারেক খানা েপৗঁছােনা বাবদ
জেবহকৃত �াণী পািঠেয় েদয়া েকমন?
উ�র - েদয়া েযেত পাের, িনকটতম আ�ীয়েদর �ারা তা রা�া
কের েনেব। মুতার যু ে� সাহািব জাফর ইবন আবু তািলব
শাহাদত বরণ করেল, রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম
তাঁর

পিরবােরর

েলাকেদরেক

বলেলন,

েতামরা

জাফেরর

পিরবােরর জনয্ খানা ৈতির কের পািঠেয় দা, কারণ তারা কিঠন
িবপদ�� খানা ৈতিরর মানিষকতা তােদর েনই।
�� ৮- মৃত বয্ি� অিসয়ত কেরেছ েয, তার
ইে�কােলর পর েযন িবলাপ করা না হয়, তবও যিদ
েকউ তার জনয্ িবলাপ কের, তাহেল িক মৃতেক
আযাব েদয়া হেব?
উ�র - তার বয্াপাে আ�াহ তাআলাই ভাল জােনন, �েতয্েকর
উিচত তার আপনজনেদরেক এ িবষেয় সতকর্ কর। ওয়ািরসেদর

সতকর্ করার পও যিদ েকউ তার জনয্ িবলাপ কের তাহেল
ইনশা�াহ েস অপরাধী বেল সাবয্� হেব না। মহান আ�াহ তালা
বেলন,
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ُ
َ ۡ َۡ َٞ َ ُ َ ََ
[١٨:﴾ ]ﻓﺎﻃﺮ١ ى
ۚ ٰ ﴿و� ت ِزر وازِرة وِزر أخر
“আর েকান েবাঝা বহনকারী অেনয্র েবাঝা বহন করেব ন”।
সূ রা ফািতরঃ (১৮)
�� ৯- েশাকাহত পিরবােরর জনয্ে�িরত দু পর বা
রােতর খাবাের অনয্ েকউ অংশ�ণ করেল তা িক
মাতম বা িবলােপ পিরণত হেব?
উ�র – না, তা মাতেমর অ�ভূ র্� হেব না। কারণ আগত
েলাকেদর জনয্ েশকাহত পিরবার খানার বয্াব�া কেরি, বরং
অনয্রা তােদর জনয্ বয্াব কেরেছ, আর তা অিতির� হওয়ায়
অনয্রা তােত অংশ�হণ কেরে, তাই এেত েকান সমসয্া েনই।
�� ১০ – অিন�ায় যিদ ��েনর মেধয্ িবলাপ
এেস যায় তাহেল তার হুকুম ি?
উ�র - িবলাপ সবর্া�ায় না জােয়য, তেব চক্ষু অ�িশ� ও অ�
িবষ� হেত পাের। রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ােমর
পু� ই�ািহেমর ইে�কােলর পর িতিন বেলেছন,
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»اﻟﻌ� ﺗﺪﻣﻊ و ﻟﻘﻠﺐ �ﺰن وﻻ ﻧﻘﻮل إﻻ ﻣﺎ ﻳﺮﻰﺿ الﺮب و إﻧﺎ ﻟﻔﺮاﻗﻚ ﻳﺎ
(ﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻤﻟﺤﺰوﻧﻮن« واه اﺒﻟﺨﺎري
“চক্ষু অ� িবসজর্ন ক, অ�র বয্িথত হে, তবুও �ভূ র
অস�ি�র কারণ হয় এমন কথা বলব না, েহ ই�াহীম, েতামার
িবরেহ আমরা বয্িথ”। (বুখাির)
�� ১১ - েশাক�কােশর জনয্ সফর করা ও
েশাকাহত েলাকেদর িনকট অব�ান করা েকমন?
উ�র - এ িবষয়িট েশাকাহত েলাকেদর অব�ার উপর িনভর্র
করেব, তারা যিদ এেত আ�েবাধ কের তাহেল তােদর িনকট
অব�ান করেত েকান সমসয্ েনই, অনয্থায় ন।
�� ১২ - ফিকহগণ বেলেছন, �ামী বযতীত অনয্
কােরা জনয্ সেবর্া� িতন িদন েশাক �কাশ করা
ৈবধ, অথর্াৎ সাজস�া তয্াগ ক, কথািট কতটুকু
সতয?
উ�র - কথািট স�ূ ণর্ সিঠ, িবশু� হািদস �ারা তা �মািণত।
রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ য়াসা�াম বেলেছন,
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»امﺮأة ﻰﻠﻋ ﻣﻴﺖ ﻓﻮق ﺛﻼث إﻻ ﻰﻠﻋ زوج أر�ﻌﺔ أﺷﻬﺮ وﻋﺮﺸا« )ﻣﺘﻔﻖ
(ﻋﻠﻴﻪ
“েকান নারী মৃত বয্ি�র জনয্ িতন িদেনর েবশী েশাক �কা
কেরব না, তেব তার �ামীর জনয চারমাস দশিদন েশাক �কাশ
করেব”। (বুখাির ও মুসিলম)
��

১৩

-

েশাকাহত

পিরবার

িনেজেদর

খানা

িনেজরা পাক করেত পারেব িক?
উ�র – হয্া, তারা িনেজেদর খানা িনেজরা রা�া করেব, এেত
েকান সমসয্া েন, তেব কােরা জনয পাকােব না।
�� ১৪ - মৃত বয্ি�েক উে�শয্ কের েশগাথা ছ�
বা কিবতা পাঠ করা িক মাতেমর অ�ভূর্?
উ�র - মৃতেক উে�েশয্ কের েশকগাথা ছ� বা কিবতা পাঠ করা
হারাম ও িনিষ� মাতেমর অ�ভূ র্� হেব না। তেব কেরা �শংসায়
সীমািতির� করা েকান অব�ােত জােয়য হেব না। েযমন কের
থােক কিব ও গায়কগণ।
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�� ১৫ - প�-পি�কার মাধয্েম েশাকবাতর্া পাঠেন
েকমন?
উ�র - িবষয়িট িবেবচনা সােপক, কারণ এটা একিট বযয়বহুল
কাজ, তবুও যিদ সতয্বাণী �ারা েশাক�কাশ করা হয় তেব
জােয়য, তেব এভােব না করাই উ�ম। েশাকাহত পিরবারেক
সা�নার জনয্ এতটুক ই যেথ� েয, তােদর িনকট প� পাঠােব বা
েমাবাইল করেব, বা সাক্ষাত করে
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কবর িযয়ারত
�� ১ - কবর দৃ ি�েগাচর হেল বা কবেরর েদয়াল
অিত�ম করেল কবরবাসীেদরেক সালাম করেত
হেব িক?
উ�র – পিথক হেলও সালাম েদয়া উ�ম, এরূপ বি�র
িযয়ারেতর িনয়ত কের েনয়া উ�ম।
�� ২ - িযয়ারতকারীর িনিদর্� কবেরর পােশ িগেয়
িযয়ারত করার হুকুম ি?
উ�র - েগার�ােনর �থম কবেরর পােশ দাঁিড়েয় েদা‘আ করাই
যেথ�, তবুও যিদ িনিদর্� কবেরর পােশ দািড়েয় েদা‘আ ও সালাম
করেত চায় করেত পারেব।
�� ৩ – মৃত বয্ি�িযয়ারতকারীেক িচনেত পাের?
উ�র - কিতপয় হািদেস এেসেছ েয, িযয়ারতকারী যিদ এমন হয়
েয

দু িনয়ােত

তার

সােথ

পিরচয়

িছল

তাহেল

আ�াহ

িযয়ারতকারীর সালােমর উ�র েদয়ার জনয্ তার রুহ িফিরেয় েদ
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। িক� এ হািদেসর সনেদ িকছু �িট রেয়েছ। অবশয্ আ�ামা
ইবেন আ�ু ল বার রািহমাহু�াহহািদসিটেক সিহহ বেলেছন।
�� ৪ - উে� আিতয়া রািদয়া�াহ আনহ সূ ে�
বিণর্,
«»ﻬﻴﻨﺎ ﻋﻦ اﺗﺒﺎع اﺠﻟﻨﺎﺋﺰ ولﻢ ﻳﻌﺰم ﻋﻠﻴﻨﺎ
“আমােদরেক জানাযার সােথ চলেত িনেষধ করা
হেয়েছ,

িক�

কেঠার

িনেষধাজ্ঞা আেরাপ কর

হয়িন”। হািদসিটর বয্াখয্া ?
উ�র - আব�া দৃ ে� �িতয়মান হে� েয, বণর্নাকারীর  মেত
িনেষধিট কেঠার নয়, তেব আমােদর েজেন রাখা উিচত েয
�েতয্ক িনেষধ হারাম। কারণ রাসূ লু�াহ সা�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�াম বেলেছন।
»ﻣﺎ ﻧﻬﻴﺘ�ﻢ ﻋﻨﻪ ﻓﺎﺟﺘنﺒﻮه وﻣﺎ أمﺮﺗ�ﻢ ﺑﻪ ﻓﺄﺗﻮا ﻣﻨﻪ ﻣﺎ اﺳﺘﻄﻌﺘﻢ« )ﻣﺘﻔﻖ
(ﻋﻠﻴﻪ
“আিম যার েথেক েতামােদরেক িনেষধ কির, েতামরা তা পিরতয্াগ
কর, আর আিম েতামােদরেক যার আেদশ েদই, েতামরা তা
সাধয্ানুসাের পালন ক”। (বুখাির ও মুসিলম) এ হািদস �ারা
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�িতয়মান হয় েয, মিহলােদর জানাযার সােথ কবর পযর্� যাওয়া
হারাম, তেব পুরুষেদর নয্ায় তার জানাযায় অংশ �হণ করেত
পারেব।
�� ৫ - একিট হািদেস আেছ েয, রাসূ লু�াহ সা�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�াম জৈনক বয্ি�েক কবেরর উপর
জুতা িনেয় হাটেত েদেখ বলেলন, েহ জুতা ওয়ালা!
েতামার জুতা�য় খুেল নাও। এ হািদেসর উপর িক
আমল করা যােব? জুতা িনেয় েকউ কবেরর উপর
হাটা-চলা করেত চাইেল তােক িক িনেষধ করা হেব?
উ�র – হয্া, বিণর্ত হািদেসর উপর আমল করা যাে, সু তরাং
েকান অব�ােতই কবেরর উপর জুতা িনেয় হাটা-চলা করা জােয়য
হেব না। হয্া, িবেশষ �েয়াজেন েযমন কবেরর উপর যিদ
কাটঁ াদার গাছ থােক বা মািট অতয্� গর হয়, েয কারেণ
খািলপােয় চলা অস�ব হয়, এমতাব�ায় জুতা িনেয় কবেরর উপর
হাঁটা েযেত পাের, এরূপ েকান িবেশষ �েয়াজন না হেল তােক
অবশয্ই িনেষধ করা হেব, েযমন রাসূ লু�াহ সা�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�াম িনেষধ কেরেছন। তােক শির‘আেতর হুকুম জািনেয়
েদেব।
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�� ৬ - েগার�ােন �েবশকােল জুতা খুলার িবধান
িক?
উ�র - কবেরর উপর িদেয় েহঁেট েগেল জুতা অবশয্ই খুলেত
হেব, আর যিদ কবেরর উপর িদেয় না েহেট েগার�ােনর �থম
কবেরর পােশ দাঁিড়েয় সালাম েদয়, তা হেল জুতা খুলেত হেব
না।
��

৭

–

জৈনক

মিহলােক

রাসূ লু�াহ

সা�াহু

আলাইিহ ওয়াসা�াম একিট কবেরর পােশ ��রত
আব�ায় েদেখ বেলিছেলন,
«»ﻲﻘ اﷲ واﺻﺮﺒي
“আ�াহেক ভয়কর ও ৈধযর্ধারণ ক”। (বুখাির ও
মুসিলম) এ হািদস িক মিহলােদর কবর িযয়ারত
ৈবধ �মাণ কের না?
উ�র - স�বত উি�িখত ঘটনািট নারী পুরুষ িনিবেশেষ সকেলর
জনয্ কবর িযয়ারত ৈবধ থাকাকািল সমেয়র ঘটনা। আর
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মিহলােদর জনয্ কবর িযয়ারত িনিষ�কারী হািদস এ হািদেসর
জেনয্ নােস বা এ হািদসেক রিহতকারী।
�� ৮ - িকছু িকছু শহের অেনক মানু ষ কবেবর
উপর ঘর ৈতির কের েসখােন বসবাস কের। এটা
কতটুকু শিরয়ত স�ত?
উ�র – এটা েনহােয়ত গিহর্ত ও িন�নীয় কা, এ কােজর �ারা
কবরবাসীেদর অপমান করা হয়, তাই তােদরেক এ কাজ হেত
বারণ করা এবং শির‘আেতর িবধান স�েকর্ অবিহত করা
জরুরী।তারা এসব কবেরর উপর েযসব সালাত আদায় কেরেছ,
তা সব বািতল ও বৃ থা। এ অব�ায় কবেরর উপর বসাও অতয্�
গিহর্ত কাজ। রসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়া�াম বেলেছ,
(» ﺗﺼﻠﻮا إﻰﻟ اﻟﻘﺒﻮر وﻻ ﺠﺗﻠﺴﻮا ﻋﻠﻴﻬﺎ « )رواه مﺴﻠﻢ
“কবেরর িদেক মুখ কের নামাজ পড়েব না এবং কবেরর উপর
বসেব না”। (মুসিলম) রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলইিহ ওয়াসা�ম
আেরা বেলেছন,
(» اﷲ اﻴﻟﻬﻮد واﻨﻟﺼﺎرى اﺨﺗﺬوا ﻗﺒﻮر أﻧبﻴﺎﺋﻬﻢ مﺴﺎﺟﺪ« )واه اﺒﻟﺨﺎري
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“আ�াহ ইয়াহূ দী ও নাসারােদর উপর লানত কেরেছন, কারণ
তারা তােদর নবীেদর কবরসমূ হেক মসিজেদ পিরণত কেরেছ”।
(বুখাির ও মুসিলম)
এ হািদস স�েকর্ েয়শা রািদয়া�াহ আনহা বেলন, রাসূ লু�াহ
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম এ বাণ �ারা তােদরেক তােদর
গিহর্ত কােজরজনয্সতকর্কেরেছন।
�� ৯ - জৈনক বয্ি�র কবেরর উপর একিট ি�জ
িনমর্াণ করা হ, আর ঐ ি�েজর উপর িদেয় একিট
যাি�বাহী গািড় যাওয়ার সময় িবরত িদল, যা�ীেদর
মােঝ একজন মিহলাও রেয়েছ। এখন �� হে�
গািড়িটর যা�া িবরিতর কারেণ েস মিহলা িক কবর
িযয়ারতকারীেদর

অ�ভূর্� হে,

েস

মিহলা

িক

কবরবাসীেদর সালাম করেব?
উ�র – না, মিহলা কবর িযয়ারতকারীেদর অ�ভূ র্� হেব ন, ি�জ
েকন কবেরর পাশ িদেয় েহঁেট েগেলও কবর িযয়ারতকারী বেল
গণয্ হেব না। মিহলা যিদ পথচারী হয়, তবুও তার পেক্
কবরবাসীেদর সালাম না করা উ�ম।
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�� ১০ - একিট হািদস �চিলত আেছ,
« » مﺮرﺗﻢ ﺑﻘﺮﺒ ﺎﻛﻓﺮ ﻓبﺮﺸوه ﺑﺎﻨﻟﺎر
“যখন েতামরা েকান কােফেরর কবেরর পাশ িদেয়
যাও, তখন তােক জাহা�ােমর সু সংবাদ দাও”। এ
হািদসিট কতটুকু শু?
উ�র - আমার জানা মেত এ হািদেসর িবশু� েকানসনদ েনই।
�� ১১- মিহলারা কবেরর পাশ িদেয় যাওয়ার সময়
কবরবাসীেদর সালাম েদেব িক?
উ�র - আমার জানা মেত কবরবাসীেদরেক মিহলােদর সালাম
না-করা উিচৎ। কারণ সালাম িবিনময় কবর িযয়ারেতর রা�া
উ�ু � করেব, ি�তীয়ত সালাম েদয়া কবর িজয়ারেতর অ�ভুর্�।
তাই মিহলােদর উপর ওয়ািজ হে� সালাম বজর্ন কর, তারা
িযয়ারত বয্তীত মৃতেদর জনয্ শ েদা‘আ করেব।
��

১২

-

রাসূ লু�াহ

সা�া�াহু আলাইিহ

ওয়াসা�ােমর কবর িজয়ারেতর িনয়ম িক?
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উ�র - রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ােমর কবর
িজয়ারেতর সু �ত তিরকা এই েয, কবেরর িদেক মুখ কের সালাম
েদেব, অতঃপর তাঁর দু ’সাথী আবু-বকর ও ওমরেক সালাম েদেব,
অতঃপর ই�া করেল অনয জায়গায় িগেয় িকবলামুখী হেয় িনেজর
জনয েদা‘আ করেব।
�� ১৩ - মিহলাগণ রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�ােমর কবর িযয়ারত করেত পারেব িক?
উ�র - মিহলােদর জনয্ কবর িযয়ারত করা িনেষধ, েযসব
হািদেস মিহলােদর কবর িযয়ারত েথেক বারণ করা হেয়েছ,
েসখােন রাসূ েলর কবরও অ�ভুর্, তাই তােদর জনয্ জরুরী হে
রাসূ েলর কবর িযয়ারত না-করা। মিহলােদর জনয্ রাসূেলর কবর
িযয়ারত ৈবধ না অৈবধ এ স�েকর্ ওলামােয় েকরা দু ’ভােগ
িবভ�, তাই সু �েতর অনু সরণ ও মতাৈনকয্ েথে বাঁচার জনয্
মিহলােদর জনয্ েয েকান কবর িযয়ারত েছেড় েদয়াই ে�য়। তা
ছাড়া মিহলােদর জনয্ কবর িযয়ারত িনেষধ সং�া� হািদেস
রাসূ েলর কবরেক বাদ েদয়া হয়িন। এমতাব�ায় হািদেসর
বয্াপকতারউপর আমল করাই ওয়ািজব, যতক্ষণ না এর িবপত
েকান সিহহ হািদস পাওয়া যায়।
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�� ১৪ - মসিজেদ �েবশকােল রাসূ লু�াহ সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�ােমর কবর িযয়ারত করেত পারেব
িক?
উ�র - মসিজেদ �েবশকােল রাসূ লেক শুধু সালাম করে, শুধু
কবর িজয়াতর উে�েশয্ যােব ন, তেব মােঝ-সােজ েযেত পাের।
��

১৫

-

রাসূ লু�াহ

সা�া�াহু আলাইিহ

ওয়াসা�ােমর কবর িজয়ারেতর উে�েশয্ সফর করা
িক জােয়য?
উ�র - মসিজেদ নবিব িজয়ারেতর উে�েশয্ সফর করাজােয়য।
তাই মসিজেদ নবিবর িযয়ারত মূ ল উে�শয্ কের সফর করেব
এবং সংি�� িবষয় িহেসেব নবীর কবর িযয়ারত করেব।
রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছ,
 ﻟﺴﺠﺪ اﺤﻟﺮام ومﺴﺠﺪي ﻫﺬا:»ﻻ�ﺸﺪ اﺮﺣﺎل إﻻ إﻰﻟ ﺛﻼﺛﺔ مﺴﺎﺟﺪ
(ﻤﻟﺴﺠﺪ اﻻﻗﻰﺼ« )واه اﺒﻟﺨﺎري
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“িতন মসিজদ বযতীত অনয্ েকাথাও সফর করা যােব নাঃ
মাসিজেদ হারাম, আমার এ মসিজদ ও মসিজেদ আকসা”।
(বুখাির)
�� ১৬ - কবর িজয়ারেতর জনয্ জুমার িদনেক
িনিদর্� করা েকম?
উ�র - এর েকান িভি� েনই। িযয়ারতকারী সু েযাগ বুেঝ যখন
ই�া িযয়ারত করেব। িজয়ারেতর জনয্ েকান িদন বা রাতেক
িনধর্ািরত করািবদ‘আত। রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম
বেলেছন,
(»ﻦ اﺣﺪث ﻲﻓ أمﺮﻧﺎ ﻫﺬا ﻣﺎ ﻟيﺲ ﻣﻨﻪ ﻓﻬﻮ رد« )ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ
“আমােদর এ �ীেন েয েকউ নতুন িকছু আিব�ার করল, তা
পিরতয্”। (বুখাির ও মুসিলম) রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�াম আেরা বেলেছন,
(»ﻣﻦ ﻋﻤﻞ ﻋﻤﻼ ﻟيﺲ ﻋﻴﻪ أمﺮﻧﺎ ﻓﻬﻮ رد« )رواه مﺴﻠﻢ
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“েয এমন েকান কাজ করল যা আমােদর আদশর্ ন, তা
পিরতয্”। হািদসিট ইমাম মুসিলম আেয়শা রািদয়া�াহ আনহার
সূ ে� বণরনা কেরেছন।
�� ১৭ - মিহলােদর জনয কবর িযয়ারত িনেষধ
হওয়া

সে�ও

রাসূ লু�াহ

সা�া�াহু আলাইিহ

ওয়াসা�াম আেয়শা রািদয়া�াহ আনহােক িকভােব
কবর িজয়ারেতর েদা‘আ িশক্ িদেয়েছন?
উ�র - কবর িযয়ারত �থেম সবার জনয্ িনেষধ িছ, অতঃপর
সবার জনয্জােয়য হয়, অতঃপর শুধু মিহলােদর জনয্ িনেষধ হয়
এ বয্াখয্ার পিরেপিক্ বলা যায় েয, রাসূ লু�াহ সা�া�াহু
আলাইিহ

ওয়াসা�াম

আেয়শা

রািদয়া�াহ

আহােক

কবর

িজয়ারেতর আদব তখন িশক্ িদেয়িছেলন যখন তা সবার জনয্
জােয়য িছল।
�� ১৮ - কবেরর পােশ েদা‘আ িক দু ’হাত তুেল
করেত হেব?
উ�র - কবেরর পােশ দু ’হাত তুেল েদা‘আ করা জােয়য আেছ,
আেয়শা রািদয়া�াহ আনহা বণর্না কেরন ে, রাসূ লু�াহ সা�া�াহু
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আলাইিহ ওয়াসা�াম কবর িযয়ারত কের কবরবাসীেদর জনয্
দু ’হাত তুেল েদা‘আ কেরেছন। (মুসিলম)
�� ১৯ - কবেরর পােশ সি�িলত েদায়ার িক
হুকু?
উ�র - কাউেক েদা‘আ করেত েদেখ ে�াতােদর আিমন আিমন
বলায় েকান বাঁধা েনই। তেব পিরকি�তভােব সি�িলত েদা‘আ
করা যােব না। অক�াৎ কাউেক েদা‘আ করেত েদেখ তার সােথ
সােথ আিমন আিমন বলা যােব, কারণ এটােক সি�িলত েদা‘আ
বলা হয় না।
�� ২০ - েগার�ােনর �থমাংেশ সালাম িদেল সম�
কবরবাসীর জনয্সালাম িবেবচয্ হে?
উ�র – এ সালামই যেথ�, েস ইনশা�াহ িজয়ারেতর সাওয়াব
েপেয় যােব। যিদ েগার�ান অেনক বড় হয় আর েস ঘুের ঘুের
সব িদক িদেয় সালাম িবিনময় করেত চায় তাও করেত পারেব।
�� ২১ - অমুসিলেমর কবর িযয়ারত করা িক
জােয়য?
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উ�র – িশক্ষা �হর জনয্ হেলঅমুসিলেমর কবর িযয়ারত করা
জােয়য। েযমন রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম তাঁর
মােয়র কবর িযয়ারত কের তাঁর জেনয্ আ�াহর িনকট ক্
�াথর্নার অনুমিত েচে িছেলন, িক� তােঁ ক এ িবষেয় অনু মিত
েদয়া হয়িন। শুধু িজয়ারেতর অনুমিত েদয়া হেয়েছ
�� ২২ - দু ’ঈেদর িদনেক কবর িজয়ারেতর জনয্
িনিদর্� করার েকান িভি� আেছ ি?
উ�র - আমার জানামেত এর েকান িভি� েনই, িযয়ারতকারীর
যখন সু েযাগ হেব তখন েস িযয়ারত করেব, এটাই সু �ত।
�� ২৩ - মৃেতর জনয েদা‘আ করার সময় কবর
মুখী হেয় েদা‘আ করা িক িনেষধ?
উ�র – না, িনেষধ নয়, মৃেতর জনয েদা‘আ করার সময়
েকবলামুখী ও কবরমুখী উভয় ৈবধ। রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�াম জৈনক বযি�র দাফন েশেষ বলেলন,
(»ﺘﻐﻔﺮوا ﻷﺧﻴ�ﻢ واﺳﺄلﻮا ﻪﻟ اﺘﻟثﺒﻴﺖ ﻓﺈﻧﻪ اﻵن �ﺴﺄل« )رواه أﺑﻮداود
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“েতামরা েতামােদর ভাইেয়র জনয্ ক্ �থর্না কর এবং তার
ইে�কামােতর েদা‘আ কর, েকননা তােক এখন �� করা হেব”।
এখােন রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম এ কথা বেলনিন
েয, িকবলামুখী হেয় েদা‘আ কর।
সু তরাং িকবলামুখী হেয় েদা‘আ করুক আর কবরমুখী হে েদা‘আ
করুক উভয়ই জােয়য। রাসূ েলর সাহািবগণ কবেরর চতুপর্ােশ
দাঁিড়েয় মৃেতর জনয েদা‘আ করেতন।
�� ২৪- দু ’হাত তুেল মৃেতর জনয েদা‘আ করা িক
জােয়য?
উ�র - িকছু িকছু হািদস �ারা �মািণত েয, রাসূ লু�াহ সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�াম যখন কবর িযয়ারত কের েদা‘আ করেতন
তখন দু ’হাত তুেলই েদা‘আ করেতন। েযমন ইমাম মুসিলম
রািহমাহু�াহ উ�ু মুিমিনন আেয়শা রািদয়া�াহ আনহা সূ ে�
বণর্না কেরন ে, রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম কবর
িযয়ারত কের তােদর জনয েদা‘আ করার সময় দু ’হাত তুেলেছন।
�� ২৫ - আমােদর এখােন িকছু সৎকমর্ীযু বক বাস
কের,

তারা

িনেজেদর

সােথ
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কতক

গােফল

েলাকেদরেক কবর িজয়ারেতর জনয িনেয় েযেত চায়,
হয়ত তােদর অ�ের আ�াহর ভয় স�ার হেব। এ
বয্াপাের আপনােদর মত ি?
উ�র - এটা একিট মহৎ কাজ, এেত েকান বাধ
ঁ া েনই। এটা ভাল
কােজ এেক অপরেক সহেযািগতা করার অ�ভূ ্�। আ�া
র
তােদরেক উ�ম িবিনময় দান করুন।
�� ২৬ - কবেরর উপর েকান িচ� �াপন করার
হুকুম ি?
উ�র - িলখা বা না�ািরং করা বযতীত শুধু পিরচেয়র জনয্ কবের
উপর িচ� �াপন করা েযেত পাের। িবশু� হািদস �ারা �মািণত
েয, রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম কবেরর উপর িকছু
িলখেত িনেষধ কেরেছন, আর না�ািরং করাও িলখার অ�ভূ র�।
তেব কবর� েলােকর পিরচেয়র জনয্ শু ধু থর ইতয্ািদ রাখা
যােব, কােলা বা হলু দ রেঙর পাথরও রাখা যােব। বিণর্ত আেছ ে,
রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম সাহািব উসমা ইবন
মাজউন

রািদয়া�াহ

আনহুর কবেরর

কেরিছেলন।
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উপর

িচ�

�াপন

জানাযা িবষেয় িবিভ� ফেতায়া
�� ১ - ে�ইন ে�ােক মৃতুয্বরণকারীর অ�দােনর
িবধান িক?
উ�র - জীিবত েহাক আর মৃত েহাক �িতিট মুসিলম অতয্�
স�ােনর অিধকারী, সু তরাং তার সােথ এমন েকান আচরণ করা
উিচৎ হেব না, যা তার জনয্ ককর বা তার আকৃিত িবকৃিতর
শািমল, েযমন হাড় বা�া বা টুকেরা টুকেরা করা ইতয্ািদ। হািদেস
আেছ, রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছ,
(» ﻋﻈﻢ اﻤﻟﻴﺖ ﻛﻜﺮﺴه ﺣﻴﺎ «) رواه أﺑﻮداود
“মৃেতর হাড় ভা�া তার জীিবত অব�ায় হাড় ভা�ার নয্া”।
(আবুদাউদ) উে�িখত হািদস এ কথার �মাণ বহন কের েয,
েকান জীিবত বয্ি�র উপকরােথর্ মৃত

বয্ি�র অ�হািন করা,

েযমন িরদিপ� বা কিলজা ইতয্ািদ কতর্ন করজােয়য নয়, কারণ
এটা হাড় ভা�া হেতও জঘনয্।মানবা� দান করা জােয়য িক না
এ িবষেয় ওলামােয় েকরােমর যেথ� মতাৈনকয্ রেয়েছ। কিতপয়
আেলম বেলেছন বতর্মান সমেয় অ�দােনর অিধক �েয়াজন েদখ
েদয়ার কারেণ তা ৈবধ। িক� তােদর এ উি� সিঠক নয়।
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পূ েবর্াি�িখত হািদস �ারা বুঝ যাে� েয, অ�দান জােয়য েনই।
এবং এেত েযমন মৃত বয্ি�র অে�র সােথ েখ-তামাশা করা হয়,
অনু রূপ তােকঅপমানও করা হয়।
বা�ব সতয্ হল এই ে, মৃেতর ওয়ািরসগণ স�েদর েলােভ
মৃেতর মানহানীর িবষেয় �েক্ষপ কের , তা ছাড়া ওয়ািরসগণ
েতা শুধু মৃেতর মােলর ওয়ািরস হয় তার েদেহর ওয়ািরস েতা
েকউ হয় না।
�� ২ - মৃত কােফেরর হাড় িবি�� করার হুকুম
িক?
উ�র - এ িবষয়িট বয্াখয্া সাে, যিদ মৃত কােফর িজি� অথবা
চুি�ভু� বা িনরাপ�া কামী হয়, তাহেল তার হাড় িবি�� করা
জােয়য হেব না, কারণ েস মুসিলমেদর নয্ায় স�ান, আর যিদ েস
যু �রত েদেশর হয় তাহেল জােয়য হেব।
�� ৩ - �িতেশাধ বা িকসাস িহসােব মৃতবয্ি�র
হাি� িবি�� করা িক ওয়ািজব?
উ�র - ওয়ািজব নয়, কারণ িকসাস েতা চেল শতর্সাপেক্ষ শ
জীিবতেদর মােঝ।
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�� ৪ - মৃতবয্ি� অ�দােনর অিসয়ত করেল তািক
বা�বায়ন করা হেব?
উ�র – পূ েবর্র ফেতায়ার কারেণ তার অিসয়ত বা�বায়ন করা
হেব না। যিদও েস অিসয়ত কের যায়, কারণ তার েদেহর মািলক
েস িনেজ নয়।
�� ৫ - মৃেতর স�দ েথেক �থেম কাফন ও
সংি��

িবষয়

েযমন সু গি�

ইতয্ািদ

খরচ

িক

আলাদা করা হেব?
উ�র - মৃেতর তয্াজ স�দ হেত সবর্�থম কাফন দাফন েযমন
লােশর েগাসল েদয়া, কবর খনন করা ইতয্ািদ খরচ েবর করা
হেব, অতপর ব�েকর িবিনমেয় গৃিহত ঋণ পিরেশাধ করা হেব,
অতঃপর সাধারণ করজ পিরেশাধ করা হেব, অতঃপর স�েদর
এক তৃতীয়াংশ হেত ওয়ািরস বয্তীত অনয্েদর জনয্ কৃত অিস
পূ রণ করা হেব।
�� ৬ - েকান বয্ির যিদ ে�ইন ে�াক হয়,
তাহেল তােক তৎক্ষণাৎ মৃত বলা যা?

76

উ�র – না, তােক মৃত বলা যােব না, তােক মৃত েঘাষণা করার
বয্াপাে তাড়াহেড়া করেব না, বরং মৃতুয্র িবষেয় িনি�ত হওয়া
পযর� অেপক্ষা করেব। অেনক সময় ডা�ারগণ রুিগর কিল
ইতয্ািদেকেট েনয়ার জনয্ এ িবষেয় হাড়াহুে কের, এবং মৃতেক
িনেয় যাই ই�া তাই করেত থােক এগুেলা স�ুণর্ নজােয়য।
�� ৭ - ডা�ারগণ দািব কেরন েয, ে�ইন ে�ােকর
মানু ষ কখেনা জীবন িফের পায় না, কথািট কতটুকু
সতয?
উ�র - তােদর এ দািব িনভর্রেযাগয্ নয়। আমােদর িনকট এম
অেনক তথয্ আেছ ে, ে�ইন ে�াককৃত মানু ষ জীবন িফের
েপেয়েছ এবং দীঘর্িদন জীিবত িছল। মূল কথা হে� ে�ইন
ে�াককৃত বয্ি�েক ততক পযর্� মৃত বলা যােব ন, যতক্ষণ ন
তার মৃতুয্র বয্াপাের িনি�হওয়া যােব।
�� ৮ - মুমূষুর বয্ি�র িনকট সূরা ইয়ািসন বতীত
অনয্ েকান সূরা পড়াজােয়য আেছ িক?
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উ�র - েযেহতু হািদস শিরেফ সূ রা ইয়ািসন পড়ার কথা এেসেছ
তাই ঐ সূ রা পড়াই উ�ম, িক� তার সােথ অনয্ সূরা পড়েলও
েকান সমসয্া েনই।
�� ৯ – মৃত বয্ি�েক চু�ন করা জেয়য আেছ িক?
উ�র – মৃত বয্ি�েক পুরুষ বা এমন মিহলা চু�ন করেত পারে
যার সােথ িবেয় ব�ন িচরতেরর জনয্হারাম। রাসূ লু�াহ সা�া�াহু
আলাইিহ

ওয়াসা�ােমর

এে�কাল

হেল

সাহািব

আবুবকর

রািদয়া�াহ আনহুতার কপােল চুমু িদেয় িছেলন।
�� ১০ -মৃতেক িরি�জােরটের েরেখ মৃতুয্র ছয়মাস
পর জানাযা পড়া েকমন?
উ�র - �েয়াজেন ছয়মাস বা তেতািধক সময় েদির করা েযেত
পাের।
�� ১১ – হেজ গমনকরী েয বয্ি�র হজ ন� হেয়
েগেছ, তার মৃতুয্ হেলিবধান িক?
উ�র - তার সােথও শু� হেজ গমনকারী বয্র নয্ায় আচরণ
করা হেব। তােক তার কাপেড়ই সু গি� ছাড়া মাথা ও মুখ েখালা
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েরেখ কাফন দয়া হেব। সাহািব আ�ু �াহ ইবন আ�াস
রািদয়া�াহ আনহুসূ ে� বিণর্ত আেছ ে, জৈনক হািজ বাহন হেত
পেড় মৃতুয্বরণ করেল রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম
সাহািবেদরেক বলেলন,
»ﻏﺴﻠﻮه ﺑﻤﺎء وﺳﺪر و�ﻔﻨﻮه ﻲﻓ ﺛﻮ�ﻴﻪ  ﺤﺗﻨﻄﻮه وﻻ ﺨﺗﻤﺮوا وﺟﻬﻪ وﻻ رأﺳﻪ
(ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺒﻌﺚ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ مﻠﺒﻴﺎ« )ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ
“তােক কুলপাতা িমি�ত পািন �ারা েগাসল দাও, এহরােমর
দু ’কাপেড় কাফন দাও এবং তার মাথা ও মুখ েখালা রাখ, েকননা
েস িকয়ামেতর িদন তালিবয়া পড়েত পড়েত উঠেব”। (বুখাির ও
মুসিলম)
�� ১২ - রাসূ লু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম
ঋণী বয্ি�র উপর জানাযার নামাজ েকন পড়েতন
না?
উ�র - ইসলােমর শুরুেত  �হেণ িনরুৎসাহী করা ও গৃিহত
ঋণ �ত পিরেশােধর জনয্ রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ
ওয়াসা�াম এ প�া অবল�ন কেরিছেলন। পরবতর্ীেত তা রিহত
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হেয় যায়, তাই রাসূ লু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম ঋণমু�,
ঋণ�� সকেলর উপর জানাযা পড়েতন।
�� ১৩ - রাসূ লু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম
বেলেছন,
«»أﻧﺘﻢ ﺷﻬﺪاء اﷲ ﻲﻓ أرﺿﻪ
“েতামরা আ�াহর জিমেন তার সাক্”। উে�িখত
হািদসিটর বয্াখয্া ?
উ�র - এ হািদসিট েস বয্ি�র জনয্ �েযাজয্ তার ভাল-ম�
সব িকছু মানু েষর সামেন �কাশ কের েদয়, কােজই মানু ষ তার
কেমর্র উপর সাক্ষী হেয় যায়। রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাই
ওয়াসা�াম এ বাণী �ারা িনজ উ�তিদগেক ম�কাজ করা ও তা
�কােশ বারণ কেরেছন এবং ভাল কাজ করা ও তা �কােশর
�িত উৎসািহত কেরেছন।
�� ১৪- জীিবতেদর েকান আমল মৃতেদর িনকট
েপৗঁে িক?
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উ�র - েযসব আমল মৃতেদর িনকট েপৗঁছার কথা হািদেস এেসেছ
েস সব আমল েপৗেছ েযমন রাসূ লু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ
ওয়াসা�াম এরশাদ কেরেছন,
 ﺻﺪﻗﺔ ﺟﺎر�ﺔ أو ﻋﻠﻢ ﻳنﺘﻔﻊ ﺑﻪ: »إذا ﻣﺎت اﺑﻦ آدم اﻧﻘﻄﻊ ﻋﻤﻠﻪ إﻻ ﻣﻦ ﺛﻼث
(وﺪﻟ ﺻﺎﻟﺢ ﻳﺪﻋﻮﻪﻟ« )رواه مﺴﻠﻢ
“যখন আদম স�ান মৃতুয্বরণ কে, তখন তার সকল আমল ব�
হেয় যায়, শুধু িতনিট বয্তী: সদকােয় জািরয়াহ অথবা মানু েষর
উপকার হয় এমন এেলম অথবা েনক স�ান েয তার জনয েদা‘আ
কের”। (মুসিলম) এ ছাড়া সাদকাহ, েদায়া, হজ, ওমরাহ ইতয্ািদ
মৃেতর িনকট েপৗছার কথা হািদেস এেসেছ। িক� সালাত িসয়াম
েকারআন িতলাওয়ােত তওয়াফ ইতয্ািদ মৃতেদর িনকট েপৗছার
েকান �মাণ েনই, তাই এগুেলা পিরহার করা উিচৎ। রাসূলু�াহ
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম এরশাদ কেরেছন,
(»ﻣﻦ ﻋﻤﻞ ﻋﻤﻼ ﻟيﺲ ﻋﻠﻴﻪ أمﺮﻧﺎ ﻓﻬﻮ رد« ) رواه مﺴﻠﻢ
“েয এমন েকান কাজ করল যা আমােদর আদশর্ েমাতােবক ন,
তা পিরতয্”। (মুসিলম)
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�� ১৫ – মৃতরা জীিবতেদর কতক আমল �ারা
উপকৃত হেব আর কতক আমল �ারা হেব না, এর
�মাণ িক?
উ�র – এসব িবষয় ওহী িনভর্, এখােন মানু েষর ধারণা বা
অনু মােনর েকান অবকাশ েনই। রাসূ লু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ
ওয়াসা�াম বেলেছন,
(»ﻦ أﺣﺪث ﻲﻓ أمﺮﻧﺎ ﻫﺬا ﻣﺎ ﻟيﺲ ﻣﻨﻪ ﻓﻬﻮ رد« )ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ
“আমােদর �ীেন েয এমন িকছু আিব�ার করল, যা তার অ�ভুর্�
নয়, তা পিরতয্”। (বুখাির ও মুসিলম)
�� ১৬ – মৃত বয্িরা জীিবত িনকট আ�ীয়েদর
আমল স�েকর অবগত হন িক?
উ�র - আমার জানামেত শির‘আেত এর েকান �মাণ েনই।
�� ১৭ - ধমর্যুে� িনিদর্� েকান কােফরেক গাি
েদয়া যােব িক?
উ�র - যিদ েকান কােফর ইসলােমর িবেরাধীতা বা ইসলােমর
িবরুে� ষড়য�কারী িহেসেব �িসি� লাভ কের, তাহেল তােক
গািল েদয়া শিরয়ত স�ত। বিণর্ত আেছ ে, রাসূ লু�াহ সা�া�াহ
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আলাইিহ ওয়াসা�াম কােফরেদর একজামা’ত েযমন আবুজােহল,
ওতবা ইবন রািবয়া, শায়বা ইবন রিবয়ার উপর অিভশাপ
কেরেছন।
�� ১৮ - িবপেদর সময় েশাকর করা িক ওয়ািজব?
উ�র - িবপেদর সময় সবর করা ওয়ািজব, িক� তার উপর স��
থাকা ও েশাকর করা মু�াহাব। এখােন িতনিট �র রেয়েছ, (ক)
ৈধযর্ধর, এটা ওয়ািজব। (খ) িবপেদর উপর স�� থাকা, এটা
সু �ত। (ঘ) িবপেদর উপর শুকিরয়াআদায় করা, এটাই সেবর্া�ম
�� ১৯ - অেনক েমিডেকল কেলজগুেলােত দিক্
এিশয়া হেত গেবষণার জনয্ লাশ আন হয় এবং
পরীক্ করার জনয্ লা কাটা-েছড়া করা হয়,
শিরয়ত দৃ ে� এ কাজ েকমন?
উ�র - লাশিট যিদ এরূপ কােফর স�দােয়র হয় যােদর সােথ
িনরাপ�ার েকান চুি� েনই তাহেল ৈবধ, অনয্থায় নয়
�� ২০ - সে�হভাজন মৃত বয্ি�র অ� িবে�দ
করা েকমন?
উ�র - শিরয়ত স�ত কারেণ করা েযেত পাের।
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�� ২১ - জানাযা িনেয় �তচলা িক সু �ত?
উ�র - জানাযা িনেয় সাধয্ানুযায়ী �তচলা সু�ত। রাসূলু�াহ
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন,
»ا ﺑﺎﺠﻟﻨﺎزة ﻓﺈن ﺗﻚ ﺻﺎﺤﻟﺔ ﻓﺨ� ﺗﻘﺪمﻮﻧﻬﺎ إﻴﻟﻪ و�ن ﺎﻛن ﺳﻮى ذلﻚ
(ﺮﺸ ﺗﻀﻌﻮﻧﻪ ﻋﻦ رﻗﺎﺑ�ﻢ« )واه اﺒﻟﺨﺎري
“েতামরা জানাযা িনেয় �তচল, যিদ পূ ণয্বান হয় তাহেল েতামরা
তােক ভাল পিরণিতর িদেক �ত েপৗেছ িদেল, আর যিদ পাপী
হয়, তাহেল একিট ম�ব�েক েতামােদর কাঁধ েথেক �ত
সরােল। (বুখাির)
�� ২২ – জানাযায় �ত করার অথর্ িক েগাসল ও
নামােজ �ত করা?
উ�র - এর অথর্ হে� লার পেথ �ত চলা, িক� সংি�� িবষয়
িহেসেব েগাসল, কাফন, দাফন ও নামাজ সব এর অ�ভু�
র ।
�� ২৩ – উে� আিতয়া সূ ে� বিণর্ত হািেস
রেয়েছঃ
«»ﻬﻴﻨﺎ ﻋﻦ اﺗﺒﺎع اﺠﻟﻨﺎﺋﺰ
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“আমােদরেক জানাযার সােথ েযেত িনেষধ করা হেয়েছ”। এ
হািদেসর বয্াখয্া ?
উ�র - িনেষেধর উে�শয্ হে� েগার�ােন যওয়া। জানাযা পড়েত
িনেষধ করা হয়িন, জানাযা পুরুষেদর জনয্ েযমন ৈবধ মিহলােদ
জনয্ও ৈবধ। রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�েমর যু েগ
মিহলারাও রাসূ েলর সােথ জানাযায় অংশ �হণ করেতন।
�� ২৪ - জানাযার সােথ গমনকারীেদর জনয্ সুত
তিরকা িক?
উ�র - জানাযার সােথ গমনকারীেদর জনয্ সুত হে� পুরুষরা
যতক্ষণ  কাঁধ েথেক লাশ জিমেন না রাখেব, েকউ বসেব না।
আর �তয্াবতর্েনর েক্ষে� সু�ত হে� যতক্ষণ না লাশেশষ
হয় অেপক্ষারেব, যােত সালাত ও দাফন উভয় আমেলর
পিরপূ ণর্ েনিক লা করা যায়। রাসূ লু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ
ওয়াসা�াম বেলেছন,
»ﻣﻦ ﺗﺒﺟﻨﺎزة مﺴﻠﻢ ﻓﺎﻜن ﻣﻌﻬﺎ ﺣﻰﺘ ﻳﺼ� ﻋﻠﻴﻬﺎ و ﻳﻔﺮغ ﻣﻦ دﻓﻨﻬﺎ ﻓﺈﻧﻪ
(ﺮﺟﻊ ﺑﻘ�اﻃ� ﻞﻛ ﻗ�اط ﻣﺜﻞ ﺟﺒﻞ أﺣﺪ« )واه اﺒﻟﺨﺎري
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“েয বয্ি� েকান মুসিলেমর জানাযায় অংশ �হণ কের, অতঃপর
তার সােথই থােক যতক্ষণ না তার উপর সাত আদায় করা হয়
ও তার দাফন েশষ হয়, েস েস দু ’িকরাত পূ ণয্িনেয় বািড় িফরেব,
�েতয্কিকরাত ওহুদ পাহােড়র সমা”। (বুখাির)
�� ২৫ – মৃত বয্ি�েক িকভােব কবের রাখে?
উ�র - আ�ু �াহ ইবন জােয়দ রািদয়া�াহু আনহ সূ ে� বিণর্ত
হািদস �মাণ কের েয, মৃত বয্ি�ে পােয়র িদক হেত �েবশ
কিরেয় মাথার িদেক েটেন আনেব এবং েকবলামুখী কের ডান
পাঁজের েশায়ােব এবং িনে�র েদা‘আ পড়েবঃ
«رﺳﻮل ﷲ
»ﻢ اﷲ وﻰﻠﻋ مﻠﺔ
ِ
“আ�াহর নােম এবং রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�েমর
আদশর েমাতােবক রাখিছ”। (আবুদাউদ)
�� ২৬ - কােফেরর জানাযা েদেখ দাঁড়ােনা যােব
িক?
উ�র – হয্া, কােফেরর জানাযা েদেখও দাঁড়ােনা যােব, কারণ
রাসূ লু�াহ সা�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছ,
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 ﻳﺎرﺳﻮل اﷲ إﻧﻬﺎ:  ﻗﺎلﻮا:» ذا رأﻳﺘﻢ اﺠﻟﻨﺎزة ﻓﻘﻮمﻮا « ﺟﺎء ﻲﻓ ﺑﻌﺾ الﺮواﻳﺎت
� » أﻟيﺴﺖ ﻧﻔﺴﺎ« و� ﻟﻔﻆ » إﻧﻤﺎ ﻗﻤﻨﺎ لﻠﻤﻼﺋ�ﺔ « و: ﺟﻨﺎزة ﻳﻬﻮدي ﻓﻘﺎل
(ﻟﻔﻆ » ن لﻠﻤﻮت ﻟﻔﺰﺎﻋ« )واه أﻤﺣﺪ
“যখন েতামরা জানাযা েদখ, তখন েতামরা দাঁিড়েয় যাও। অনয্
এক বণর্নায় আে, সাহাবগণ বলেলনঃ “েহ আ�াহর রাসূ ল!
এটােতা এক ইয়াহূ দীর জানাযা”। িতিন বলেলনঃ “এটা িক �াণী
নয়?” অনয্ বণর্নায় আেছ , “আমরা েতা েফেরশতােদর
স�ানােথর্ দািড়েয়িছ”। অনয্ আেরকিট বণর্নায় আে েয, “মৃতুয্
রেয়েছ িবভীিষকা রেয়েছ”। (আহমদ)
�� ২৭ - েকান মুসিলম মসিজেদ অব�ান করেছন,
এমতাব�ায় েকান জানাযা যাইেত েদখেল দাঁড়ােত
হেব িক?
উ�র - হািদেসর বািহয্ক দৃি�েত মেন হে� েয এমতাব�াও
দাঁড়ােনা মু�াহাব। না দাঁড়ােলও সমসয্া েনই কারণ এটা সু�তবা
ওয়ািজব নয়। রাসূ লু�াহ সা�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম একসময়
জানাযা েদেখ দাঁিড়েয় িছেলন আবার অনয্ সময় দাড়ানিন।
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জানাযা িবষেয় ��াবিল
�� ১ - পুরুষেদর কবর কতটুক গভীর হেব আর
নারীেদর কবর কতটুকু গভীর হেব?
উ�র - উ�ম হে� উভেয়র কবর মানবাকৃিতর অেধর্ক পিরমাণ
গভীর করা, েযন িহং��াণীর আ�মণ হেত িনরাপদ থােক।
�� ২ - পাহািড় এলাকায় মৃতবয্ি�েক পাহােড়র
গেতর্ বা গুহায় দাফন করা হয় এটা েক?
উ�র - স�ব হেল কবর খনন করা এবং কাচা ইেটর েদয়াল
ৈতির কের েদয়া উ�ম। আর যিদ তা স�ব না হয় তাহেল
পাহােড়র গুহায় মািট েদেব এবং িহ�জ� হেত িনরাপদ থাকার
বয্ব�া করেব। এ �সে� মহান আ�াহ তালা বেল,
ّ ٱ
ُ ۡ َ ۡ َ َ ّ ْ �َ ُقوا
[١٦:﴾ ]ﺘﻟﻐﺎﺑﻦ١ �َ ما ٱست َطعت ۡم
َ﴿
“অতএব েতামরা যথাসাধয্আ�াহেক ভয় কর”। সূ রা আ�াগাবুনঃ
(১৬)
�� ৩ - কাচা ইট পাওয়া না েগেল পাথর বয্াবহার
করা যােব িক?
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উ�র - বিণর্ত য়ােতর �ারা বুঝা যায় েয কাচা ইট পাওয়া না
েগেল কাঠ, পাথর, পাত ইতয্ািদ ববহার করা েযেত পাের, যার
�ারা মৃেতর সু রক্ষা , অতঃপর মািট েদেব। আ�াহ তালা
বেলেছন,
ّ ٱ
ُ ۡ َ ۡ َ َ ّ ْ �َ ُقوا
[١٦:﴾ ]ﺘﻟﻐﺎﺑﻦ١ �َ ما ٱست َطعت ۡم
َ﴿
“অতএব েতামরা যথাসাধয্ আ�াহেক ভয় ক”। সূ রা আ�াগাবুনঃ
(১৬)
অনু রূপরাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম বেন,
(»إذا أمﺮﺗ�ﻢ ﺑﺄمﺮ ﻓﺄﺗﻮا ﻣﻨﻪ ﻣﺎ اﺳﺘﻄﻌﺘﻢ« )واه اﺒﻟﺨﺎري
“আিম যখন েতামােদরেক েকান িবষেয় িনেদর্শ কির, েতামরা
েতামােদর সাধয্ানুযায়ী ত বা�বায়ন কর”। (বুখাির)
�� ৪ - অেনক জায়গায় েদখা যায় েয, নারীপুরুেষর কবর সহেজ পাথর্কয্ করার , নারীেদর
জনয্ একরেনর িচ� আর পুরুষেদর জনয্ অ
ধরেনর িচ� বযবহার করা হয়। এ ধরেনর কােজর
েকান িভি� আেছ িক?
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উ�র - আমার জানামেত এর েকান িভি� েনই, সু �ত হে�
দাফন, উ�তা ও গভীরতা নারী-পুরুষ সকেলর জনয্ সমান হে
�� ৫ - সহেজ পাথর্কয্ করার সুিবধােথর্ র�ােনর
িকছু

অংশ

পুরুষেদর জনয্ আর িকছু অং

মিহলােদর জনয্ িনিদর্� করা েক?
উ�র - আমার জানা মেত এর েকান িভি� েনই। শিরয়ত স�ত
িনয়ম হল সম� েগার�ান সকেলর জনয্ সমপযর্ার থাকেব,
এটাই সকেলর জনয্ সহজতর উপায়। ইসলােমর ঊষাল� হেত
অধয্াবিদ এ �িতই চেল আসেছ। মিদনার ‘জা�াতুল বািক’
নামক েগার�ান নারী-পুরুেষর জনয সমান িছল, আর সম�
কলয্াণ ও ম�ল রাসূলু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওসা�াম এবং
সাহাবাগেণর অনু সরেণর মেধয্ইিবদয্মান
�� ৬ - সহেজ পিরিচিতর জনয্ অেনক েগার�ােনর
�িতরক্ষা েদয়ােল ন�র লাগােনা হয় এটা েক?
উ�র – অেনক েক্ষে� কবেরর উপর িলখার কারেণ কব
েকি�ক েফতনা সৃ ি� হয়, তাই কবেরর উপর িলখা স�ু ণর্ িনেষ
ও না-জােয়য। আর �িতরক্ষা েদয়ােল ন�র লাগােনা িনধ হওয়া
স�েকর্ আমার িনকট যিদও েকান �মা েনই, তবুও বলব
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েযেহতু এটাও কবেরর উপর িলখার সাদৃ শয তাই এটা বজর্ করা
উিচৎ।
�� ৭ - অেনক সা�না �দানকারীেক েদখা যায় েয,
সহেজ

সা�না

েদয়ার

জেনয্ তারা

েশাকাহত

েলাকেদরেক কবর হেত দূ ের এক জায়গায় দাঁড়
কিরেয় তােদর সােথ কথা-বাতর্া বে, এরূপ করা
েকমন?
উ�র - আমার জানামেত এরূপকরােত েকান সমসয্া ে, কারণ
এেত সা�না জ্ঞাপন সহজ হ
�� ৮ - মুমূষুর্ বা মৃত মিহলােদরেক েমেহদী েদয়া
েকমন?
উ�র - আমার জানা মেত এর েকান ভি� েনই।
�� ৯ – মৃত বয্ি�েক িমসওয়াক করােনা েকম?
উ�র - আমার জানামেত এর েকান িভি� েনই, শির‘আেতর
িবধান হে� মৃতেক অযু করােনা, অযু করােনার সময় যখন কুিল
করােনা হয় তখন যিদ জীিবতেদর নয্ায় তােকও িমসওয়াক
কিরেয় েদয়া হয়, তাহেল করােনা েযেত পাের।
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�� ১০ - উপি�ত েলাকজন মুমূষুর বয্ি�েক িকভােব
িকবলামুখী করেব?
উ�র – ডানপােশ েশায়ােব এবং মুখম�ল িকবলামুখী কের েদেব,
েযমনিট করা হয় কবের েশায়াবার সময়।
�� ১১ - মৃেতর উপর েকারআন মিজদ েরেখ েদয়া
েকমন?
উ�র – এ ধরেণর কাজ শিরয়ত স�ত নয়, শির‘আেত এর
েকান িভি� েনই, বরং এগুেলািবদ‘আত।
�� ১২ - জানাযার নামাজ মােঠ পড়াই উ�ম বেল
সু িবিদত, তাই েগার�ােনর একাংশ জানাযার জনয্
িনিদর্� করব না ঈেদর মােঠইজানাযা পড়ব?
উ�র - জানাযার জনয্ যিদ িনধর্ািরত েকান �ান থােক তাহে
েসখােনই পড়েব অনয্থায় নার-পুরুষ িনিবর্েশেষ সকেলজানাযা
মসিজেদই পড়েব। জানাযার নামাজ মসিজেদ পড়েত েকান সমসয্া
েনই, রাসূ লু�াহ সা�া�াহু লাইিহ ওয়াসা�াম বায়জা নামী
বযি�র দু ’পুে�র জানাযা মসিজেদই পেড়েছন।
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�� ১৩ - েকান মুসি� িনজ মহ�ায় ফরজ নামাজ
পড়েলন অতঃপর জানাযার জনয্ িগেয় েদখেলন ে,
ঐ মসিজেদ এখনও ফরজ নামােজর জামাত হয়িন।
এমতাব�ায় েস জানাযার জনয্ অেপক্ষা করেব
অনয্েদর সােথ নামােজ শিরক হে? এমিনভােব েয
বয্ি� এত িবলে� আসল ে, নামাজ িতন রাকাত
হেয় েগেছ, যিদ েস জামােত শিরক হয় তাহেল তার
জানাযাও ছু েট যাওয়ার স�াবনা আেছ এমতাব�ায়
েস িক করেব?
উ�র - েকান মুসিলম যিদ মসিজেদ এেস েদখেত পায় েয,
মুসি�গণ জামােতর সিহত নামাজ পড়েছ তখন েসও জামােত
শিরক হেয় যােব, এ নামাজ তার জনয্ নফল হেব। বিণর্ত আে
েয, রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম আবুজররািদয়া�াহ
আনহুেকবেলিছেলন,
«» الﺼﻼة لﻮﻗﺘﻬﺎ ﻓﺈن أﻗﻴﻤﺖ وأﻧﺖ ﻲﻓ اﻤﻟﺴﺠﺪ ﻓﺼﻞ ﻣﻌﻬﻢ ﻓﺈﻧﻬﺎ لﻚ ﻧﺎﻓﻠﺔ
() رواه مﺴﻠﻢ
“েহ আবুজর, সময়মত নামাজ পড়, যিদ নামােজর ইকামত হয়
আর তুিম তখন মসিজেদ থাক, তখন তােদর সােথও নামাজ পড়,
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এটা েতামার জনয্ নফল হে”। রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�াম যখন িবদায় হেজ িমনায় অব�ান করিছেলন,
দু ’বয্ি�ে রাসূ েলর িনকট আনা হল যারা জামােত অংশ�হণ
কের েনই, রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম তােদরেক
িজেজ্ঞসরেলন,
.  ﻳﺎ رﺳﻮل اﷲ ﻗﺪ ﺻﻠﻴﻨﺎ ﻓ ﺣﺎﻨﻟﺎ: »ﻣﺎ ﻣﻨﻌﻜﻤﺎ أن ﺗﺼﻠﻴﺎ ﻣﻌﻨﺎ ؟« ﻓﻘﺎﻻ
 »ﻻ ﺗﻔﻌﻼ إذا ﺻﻠﻴﺘﻤﺎ ﻓ ﺣﺎلﻜﻤﺎ ﺛﻢ أﺗيﺘﻤﺎ مﺴﺠﺪ ﻤﺟﺎﻋﺔ ﻓﺼﻠﻴﺎ ﻣﻌﻬﻢ: ﻗﺎل
«ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻟ�ﻢ ﻧﺎﻓﻠﺔ
“আমােদর সােথ েতামরা েকন নামাজ পড়িন” তারা বললঃ েহ
আ�াহর রাসূ ল, আমরা আমােদর দেলর সােথ নামাজ পেড়িছ।
রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম তােদরেক বলেল:
“এরূপ কর ন, যখন েতামরা েতামােদর তাবুেত নামাজ পেড়
নাও, অতঃপর েকান মসিজেদর জামােত এেস উপি�ত হও, তখন
তােদর সােথও নামাজ পড়, এটা েতামােদর জনয্ নফল হে”।
�� ১৪ – মৃত বয্ি� যিদ এই মেমর্ অিসয়ত কে
েয, তার জানাযার নামাজ অমুক বয্ি� পড়াে,
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তাহেল ইমামিতর জনয্ অিসয়তকৃত বয্ি� উ�ম হে
না িনধর্ািরত ইমা?
উ�র - অিসয়তকৃত বয্ি�র তুলনায় মসিেদর িনধর্ািরত ইমামই
উ�ম, কারণ রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছ,
(»  ﻳﺆﻣﻦ الﺮﺟﻞ الﺮﺟﻞ ﻲﻓ ﺳﻠﻄﺎﻧﻪ« )رواه مﺴﻠﻢ
“েকান বয্ি� অপর বয্ি�র কতৃর্ে�র জায়গ ইমামিত করেব
না”। (মুসিলম)
�� ১৫ - ইমােমর সামেন জানাযার জনয্ লাশ
রাখার িনয়ম িক?
উ�র - মৃত পুরুেষর লাশ এভােব রাখেব ে, লােশর মাথা েযন
ইমাম বরাবর হয়, আর মৃত মিহলার লাশ এভােব রাখেব েয,
লােশর েকামর েযন ইমাম বরাবর হয়। এপ�িতই সিহহ হািদস
�ারা �মািণত। আর যিদ লাশ নারী-পুরুষ উভেয়র হ, েযমন
নারী, পুরুষ ও বা�, তাহেল ইমােমর সামেন �থেম পুরুেষর
লাশ, অতঃপর বালেকর লাশ, অতঃপর মিহলার লাশ, অতঃপর
বািলকার লাশ রাখেব। লাশ রাখার েক্ষে� পুরুেষর মাথা বরা
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মিহলােদর েকামর হেব, েযন সকল লােশর অব�ান ইমােমর
সামেন শিরয়ত স�ত প�িতেত হয়।
�� ১৬ - এহরামরত মিহলার লাশেক িকভােব
কাফন পড়ােব?
উ�র - অনয্নয্ মিহলােদর নয্ায় তােকও ইযা(েদেহর িন�াংেশর
পিরেধয় ব�), উড়না, জামা ও দু ’চাদর �ারা কাফন পড়ােব। মাথা
েঢেক েদেব তেব েনকাব বয্তী। কারণ রাসূ লু�াহ সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�াম এহরামত মৃত মিহলােক েনকাব পড়ােত
িনেষধ কেরেছন, েযেহতু েস এহরামরত তাই সু গি�ও লাগােব
না।
�� ১৭ - িভিডওর মাধয্েম মৃেতর েগাসল ও কাফন
দাফন িশখােনা েকমন?
উ�র – বহু সিহহ হািদস �ারা �মািণত ে, ছিব অ�ন করা
িনেষধ, ছিব অ�নকারীগণ অিভশ�, তাই িভিডও ছাড়া অনয্
উপােয় মৃেতর েগাসল ও কাফন-দাফন িশখােব।

96

��

১৮

–

শহেরর

েভতর

অবি�ত

েগার�ান

ঈদগােহর এেকবাের িনকেট এমতাব�ায় ঈদগাহ
পিরবতর্ন করার হুকুম ?
উ�র - এটা আদালেতর কাজ, আদালত িবেবচনা করেব এ
অব�ায় শির‘আেতর দৃ ি�েত িক করা উিচৎ।
�� ১৯ - েগার�ােনর েগেট েগার�ােন �েবেশর
েদা‘আ েলখার হুকুম ি?
উ�র - আমার জানামেত এর েকান িভি� েনই। এর িবপরীেত
রাসূ লু�াহ সা�াহু আলাইিহ ওয়াস�াম কবেরর উপর িকছু িলখেত
িনেষধ কেরেছন বেল �মািণত, তা ছাড়া কবেরর েগেটর উপর
েলখার অনু েমাদন, কবেরর উপর েলখার �চলনেক �সািরত
করেব, তাই কবেরর েগেটর উপর েদা‘আ ইতয্ািদ েলখা িঠক হেব
না।
�� ২০ - কবেরর উপর কাচা েখজুর গােছর ডালা
�াপন করার হুকুম ি?
উ�র - এটা শিরয়ত স�ত নয় বরং িবদআত। রাসূ লু�াহ
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ামেক আ�াহ জািনেয় িদেয়িছেলন ে,
অমুক দু ’কবের আযাব হে�, তাই িতিন ঐ দু ’কবেরর উপর
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েখজুেরর ডালা �াপন কেরেছন, যােত কবর আযাব ব� হেয়
যায়। এ ছাড়া অনয েকান কবেরর উপর িতিন তা �াপন
কেরনিন। এেত বুঝােগল েয এ কাজিট ঐ দু ’কবেরর সােথ
সীমাব� িছল, তাই অনয্ েকাথায়  কাজ করা ৈবধ হেব না,
রাসূ লু�াহ সা�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছ,
(» ﻣﻦ ﻋﻤﻞ ﻋﻤﻼ ﻟيﺲ ﻋﻠﻴﻪ أمﺮﻧﺎ ﻓﻬﻮ رد« )رواه مﺴﻠﻢ
“েয এমন েকান কাজ করল েয িবষেয় আমােদর আদশর্ েন, তা
পিরতয্”। (মুসিলম) রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম
আরও বেলেছন,
(» ﻦ أﺣﺪث ﻲﻓ أمﺮﻧﺎ ﻫﺬا ﻣﺎ ﻟيﺲ ﻣﻨﻪ ﻓﻬﻮ رد« )ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ
“আমােদর এ �ীেন েয নতুন িকছু র উ�াবন করল, যা তার
অ�ভুর্� ন, তা পিরতয্”। (বুখাির ও মুসিলম)
বিণর্ত হািদ�য় একথার �মাণ েয, কবেরর উপর িলখা, ফুল
েদয়া ইতয্ািদ স�ূণর্ -জােয়য। তাছাড়া রাসূ লু�াহ সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�াম কবের চুনা করেত, কবেরর উপর ঘর
বানােত, বসেত ও িলখেত িনেষধ কেরেছন।
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�� ২১ – মু�ািদর যিদ জানা না থােক েয, মৃত
বয্ি� নারী িক পুর, এমতাব�ায় েস িকভােব
েদা‘আ পড়েব?
উ�র - েদায়ার িবষয়িট বয্াপ, তাই এখােন যিদ পুংিলে�র �েল
�ীিল� আর �ীিলে�র �েল পুংিলে�র সবর্নাম বয্বহার ক হয়
তাহেল েকান সমসয্া েনই।
�� ২২ - বালকেদর জানাযায় েকান েদা‘আ পড়েব?
উ�র - বড়েদর জনয্ ে েদা‘আ পড়া হয় বালকেদর জনয্অনু রূপ
েদায়াই পড়েব। হয্া, তােদর জনয্ সিহহ হািদস �ারা েয অিির�
েদা‘আ �মািণত, তা হে�ঃ
» � اﺟﻌﻠﻪ ذﺧﺮا لﻮاﺪﻟﻳﻪ وﻓﺮﻃﺎ وﺷﻔﻴﻌﺎ �ﺎﺑﺎ ا� أﻋﻈﻢ ﺑﻪ أﺟﻮرﻫﻤﺎ وﺛﻘﻞ
مﻮاز�ﻨﻬﻤﺎ وأﺤﻟﻘﻪ ﺑﺼﺎﻟﺢ ﺳﻠﻒ اﻤﻟﺆﻣﻨ� واﺟﻌﻠﻪ ﻲﻓ ﻛﻔﺎﻟﺔ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪ
« ﺼﻼة والﺴﻼم و ﻗﻪ ﺑﺮﻤﺣﺘﻚ ﻋﺬاب اﺠﻟﺤﻴﻢ
“েহ আ�াহ, এই বা�ােক তার িপতা-মাতার জনয অ�বতর্ী েনক
ও সযে� রিক্ষত স�দ িহসােব কবুল  এবং তােক এমন
সু পািরশকারী বানাও যার সু পািরশ কবুল করা হয়। েহ আ�াহ,
এই বা�ার �ারা তার িপতা-মাতার সওয়াব আেরা বৃ ি� কর। এর
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�ারা তােদর েনকীর পা�া আেরা ভারী কের দাও। আর এেক
েনককার

মুিমনেদর

অ�ভুর্� কর এবং

তােক ইবরাহীম

আলাইিহস সালােমর িয�ায় রাখ। তােক েতামার রহমেতর �ারা
েদাযেখর আযাব হেত বাঁিচেয় দাও”। রাসূ লু�াহ সা�া�াহ
আলাইিহ ওয়াসা�াম আরও বেলেছন,
(»ﻄﻔﻞ ﻳﺼ� ﻋﻠﻴﻪ و�ﺪﻰﻋ لﻮاﺪﻟﻳﻪ« )واه أﻤﺣﺪ
“বা�ার উপর নামাজ পড়া হেব, িক� েদা‘আ তার িপতা-মাতার
জনয্ করা হে”। (আহমদ)
�� ২৩ - মৃত যিদ েকান িভ� েদেশর �িমক হয়
এবং তার অিভভাকগণ লােশর দািব কের, িক� লাশ
েপৗঁছােনা �চুর খরেচর সােথ সােথ তােক দীঘর্িদন
বে� রাখেত হয়, যার কারেণ তার নািড়ভুিড় পযর্�
গেল যাওয়ার স�াবনা থােক, এমতাব�ায় কিফল িক
তােক মৃতুয্ �ােনই দাফন করেব, না অিভভাকেদর
দািব অনু যায়ী তার েদেশ পািঠেয় েদেব?
উ�র - জীিবত-মৃত সবর্াব�ায় �িতিট মুসিলম মযর্াদার অিধকার,
তাই েকান মুসলমােনর লাশ �া�েরর মেধয্ যিদ �ে� বিণর্
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সমসয্ার স�াবনা থােক তাহেল েকান অব�ােতই একজন
মুসলমােনর লাশ �া�র করা জােয়য হেব না। েযখােন তার মৃতুয্
হেয়েছ েসখােনই তার দাফন হেব, এটাই শিরয়ত �ীকৃত িনয়ম।
হয্া, যিদ তার লাশ �ান�েরর উপর ধমর্ীয় েকান কলযণ
িনভর্রশীল হ, এবং �ান�র না করেল মুসিলমগণ তা হেত
বি�ত হেব, আর �ান�র �ারা �ে� বিণর্ত লাশ িবকৃিতর
সমসয্াও ন-থােক তাহেল �ান�র করা েযেত পাের।
হয্া, যিদ আরব উপ�ীেপ েকান কােফেরর মৃতুয্ হয় তাহেল
অবশয্ই তার লাশ �ান�র করেত হেব। েকান অব�ােতই তােক
আরব উপ�ীেপ দাফন করা জােয়য হেব না। রাসূ লু�াহ সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�াম অমুসিলেদরেক েসখান েথেক েবর কের
েদয়ার জনয্ অিসয়ত কেরেছ, রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�াম আরও বেলেছন,
(»ﻻ�ﺘﻤﻊ ﻓﻴﻬﺎ دﻳﻨﺎن« )رواه أﺣﺪ
“আরব উপ�ীেপ কখেনা দু ’িট ধমর্ এক� হেত পাের ন”।
(আহমদ)
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�� ২৪ - জৈনক মিহলা েকান পাির�িমক ছাড়াই
মৃতেদর েগাসল িদেতন, যা মুসিলমেদর জনয্ অতয্
�েয়াজনীয় কাজ, তবুও িতিন কাজিট এ জনয্ েছেড়
িদেয়েছন েয, এ কােজর �ারা মানু ষ িনেবর্াধ ও িনদর্
হেয় যায়। তার এ ম�েবয্র উপর আমরা এমত
েপাষণ করব িক না?
উ�র - মুসিলমেদর �েয়াজেনর কথা িবেবচনা কের এ মিহলার
জনয্ উিচৎ ে, িতিন িনয়িমতভােব মৃতেদর েগাসল িদেয় যােবন
এবং আ�াহর িনকট হেত পুরু�ােরর দৃঢ় আশা রাখেন।
রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছ,
(» ﺎﻛن ﻲﻓ ﺣﺎﺟﺔ أﺧﻴﻪ ﺎﻛن اﷲ ﻓ ﺣﺎﺟﺘﻪ« )ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ
“েয তার ভাইেয়র �েয়াজন পুেরা কের, আ�াহ তার �েয়াজন
পুেরা করেবন”। (বুখাির ও মুসিলম)
রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম আরও বেলেছ,
(»  ﻲﻓ ﻋﻮن اﻟﻌﺒﺪ ﻣﺎ ﺎﻛن اﻟﻌﺒﺪ ﻲﻓ ﻋﻮن أﺧﻴﻪ« )رواه مﺴﻠﻢ
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“আ�াহ ততক্ষণ বা�ার হােযয্ েলে থােকন যতক্ষণ বা তার
ভাইেয়র সাহেযয্ েলেগ থাে”। (মুসিলম)
�� ২৫ - মৃেতর জানাযার নামাজ পড়ার জনয্ সফর
করার হুকুম ি?
উ�র– জানাযার জনয্ সফরকরা েযেত পাের, েকান সমসয্া েনই
দরুদ ও সালাম নিযল েহাক মুহা�দ সা�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম
ও তার পিরবার এবং সম� সাহািব ও মুিমনেদর উপর।
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