আহকামে শহীদ
েৃত্যু অবশুম্ভাবী। েৃত্যু এড়িমে যাওো কামরা সামযু নেই। েৃত্যুর েমযু সমববাত্তে ও সম্মােজেক েৃত্যু হল শাহাদামত্র েৃত্যু। স্বেং েবীজী
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইড়হ ওো সাল্লাে বারবার শাহাদত্ কােো কমরমেে। শাহাদাত্ ড়িোসী েবীর উম্মত্ ড়হমসমব েযসলোে োত্রই শাহাদামত্র
ত্াোন্না করা ও এ জেু ড়েমনাক্ত দু‘আ করা উড়িত্।
ك
َّ ِاللَّهُمَّ ارْزُقْنِى شَّهَّادَّةً فِى سَّبِيل
নহ আল্লাহ! আোমক নত্াোর রামহ শাহাদাত্ েসীব কমরা।
সাযারণত্ঃ কামেরমদর ড়বরুমে সশস্ত্র যযমে ড়েহত্ বুড়ক্তমকই শহীদ েমে করা হে। অথি েবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইড়হ ওো সাল্লাে উক্ত বুড়ক্ত
োিা আমরা অমেক োইমেুত্মক শহীদী েযবাদা লামের সযসংবাদ প্রদাে কমরমেে। এ নেমত্র ড়ত্ড়ে এেে সব োইমেুত্মকও শহীদ ড়হমসমব গণু
কমরমেে যামদর েৃত্যুমক সাযারণত্ “অিেৃত্যু” েমে করা হে (োউযযড়বল্লাহ)। অবশু সশস্ত্র যযমে ড়েহত্ শহীদ আর অেুােু শহীমদর েমযু
েযবাদার ত্ারত্েু থাকমব।
ড়েমন উেে প্রকার শহীমদর ড়বস্তাড়রত্ ড়ববরণ নদো হমে।
েৃত্ বুড়ক্তমক নগাসল করামো ও কােে নদোর ড়দক ড়বমবিোে শহীদ দুই প্রকার।
১. হাকীকী শহীদ। ড়যড়ে দুড়েো-আমেরাত্ উেে ড়বিামর শহীদ। ত্ামক নগাসল করামো হে ো। কােে নদো হে ো। বরং নয কািমি নস শহীদ
হমেমে নস কািমিই জাোযা িমি দােে করা হে।
২.হুকেী শহীদ। ড়যড়ে েবী কারীে সাল্লাল্লাহু ‘আলাইড়হ ওো সাল্লােএর সযসংবাদ েযত্ামবক আমেরামত্ শহীমদর েত্ববা লাে করমবে। ড়কন্তু
িৃড়থবীমত্ ত্ার উির প্রথে প্রকার শহীমদর ড়বযাে জারী হমব ো। অথবাৎ, সাযারে োইমেুমত্র েত্ ত্াাঁমকও নগাসল-কােে ইত্ুাড়দ নদো হমব।
ড়েমনাক্ত শত্বাবলী িাওো নগমল ত্ামক হাকীকী শহীদ গণু করা হমব।
(ক) েযসলোে হওো (ে) প্রাপ্ত বেস্ক ও নবাযসম্পন্ন হওো (গ) নগাসল েরয হে এেে োিাকী নথমক িড়বত্র হওো (ঘ) নব-কসযর ড়েহত্ হওো
(ঙ) েযসলোে বা ড়যম্মীর হামত্ ড়েহত্ হমল যারামলা অমস্ত্রর আঘামত্ ড়েহত্ হওোও শত্ব। আর যযে কবড়লত্ এলাকাে কামেমরর হামত্ অথবা
ইসলােী ড়েলােমত্র ড়বমরাহী ডাকামত্র হামত্ ড়েহত্ হমল যারামলা অমস্ত্রর আঘাত্ শত্ব েে। (ি) এেেোমব ড়েহত্ হওো যার শাড়স্ত স্বরুি
প্রাথড়েক িযবামেই হত্ুাকারীর উির ড়কসামসর ড়বযাে আমরাড়িত্ হে। (ে) আহত্ হওোর ির নকাে রূি ড়িড়কৎসা ও জীবে যারমের সমে
সম্পৃক্ত ড়বষোদী নযেেঃ োো-ড়িো ঘযোমো ইত্ুাড়দর সযমযাগ ো িাওো। হুশ অবস্থাে ত্ার উির এক ওোক্ত োোমযর সেে অড়ত্বাড়হত্ ো
হওো। িদদড়লত্ হওোর আশংকা ো থাকমল হুশ অবস্থাে লিাইমের েেদাে নথমক ত্াাঁমক উড়িমে ো আো।
এেে হুকেী শহীমদর ত্াড়লকা নিশ করা হমে
(১) এেে ড়েহত্ বুড়ক্ত যার েমযু প্রথে প্রকার শহীমদর শত্বাবলীর নকাে একড়ি িাওো যােড়ে। (রদ্দযল েযহত্ার-২/২৫২)
(২) কামের, ড়বমরাহী বা ডাকামত্র উির কৃত্ আক্রেণ উমে এমস আক্রেণকারীমকই আঘাত্ কমরমে এবং এ আঘামত্ই আক্রেণকারী ড়েহত্
হমেমে। (বযোরী-৩/১০২৭ িৃ: হা: ৪১৯৬)
(৩) ইসলােী রামের সীোোরেী, ড়ডউড়িকালীে যার স্বাোড়বক েযত্যু হমেমে। (েযসড়লে-৩/১৫২০ িৃ: হা: ১৯১৩)
(৪) আল্লাহর রামহ শাহাদত্ লামের প্রাথবোকারী ড়কন্তু স্বাোড়বক েৃত্যু ত্ার নস বাসো িূণব কমরড়ে। (েযসড়লে-৩/১৫১িৃ: হা: ১৯০৯)
(৫) জাড়লমের সমে অথবা ড়েজ িড়রবার নহোজমত্র লিাইমে েৃত্যুবরণকারী। (আহেদ-১/১৯০িৃ: হা: ১৬৫৭)
(৬) ড়েমজর জাে-োল োড়িমে আো বা রো করার লিাইমে ড়েহত্ বুড়ক্ত। (আহেদ-১/১৮৭ িৃ: ১৬৩৩)
(৭) েজলযে রাজবন্দী। বন্দীদশাই যার েৃত্যুর কারণ। (উেদাত্যল ক্বারী-১০/১৪৪িৃ:)
(৮) ড়েযবাত্মের েমে আত্মমগািেকারী। যার এ অবস্থাে েৃত্যু এমস নগমে।
(৯) েহাোরীমত্ েৃত্যুবরণকরী। এ েযবাদা নস বুড়ক্তও লাে করমব নয েহাোরী িালাকালীে আক্রান্ত এলাকাে সওোমবর ড়েেমত্ ধযযবু যমর
অবস্থাে কমর এবং নস সেে স্বাোড়বক েৃত্যুবরণ কমর। (বযোরী শরীে:১/১৬২িৃ: হা: ৬৫৩)
(১০) ডােড়রোে বা নিমির িীিাে েৃত্যুবরণকারী। (বযোরী শরীে-১/১৬২ িৃ. হা:৬৫৩)
(১১) ড়েউমোড়েোে েৃত্যুবরণকারী। (োজোউয যাওোইদ-৫/৩৮৯িৃ. হা: ৯৫৫৪)
(১২)  ذات الجنبঅথবাৎ, প্লুড়রস নরামগ আক্রান্ত হমে েৃত্ বুড়ক্তও শহীদ। (সযোমে ইবমে োজাহ-৩/৩৬৬ িৃ. হা: ২৮০৩)
(১৩) েৃগী নরামগ বা বাহে হমত্ িমি েৃত্যুবরণকারী। (েযসত্াদরামক হামকে-৩/৯০৯ িৃ. হা: ২৪১৬)
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(১৪) জ্বমর েযমগ েৃত্যুবরণকারী। (উেদাত্যল ক্বারী-১০/১৪৫)
(১৫) সী ড়সকমেস বা সেযর দুলযেীমত্ োথা ঘযমর বড়ে কমর েৃত্যুবরণকারী। (সযোমে আবূ দাউদ-২/১০িৃ. হা: ২৪৯৩)
(১৬) নয বুড়ক্ত নরাগ শযুাে িড়ল্লশবার “লা ইলাহা ইল্লা আন্তা সযবহাোকা ইন্নী কন্তু ড়েোয যাড়লেীে” িমি এবং ঐ নরামগই িরিামর িাড়ি
জোে।
(১৭) নয দে আিমক োরা নগমে।
(১৮) ড়বষাক্ত প্রাণীর দংশমে যার দৃত্যু হমেমে। (েযসত্াদরকযল হামকে-৩/৯০৯িৃ. হা: ২৪১৬)
(১৯) ড়হংস্রপ্রাণী যামক ড়েমি নেমি নেমর নেমলমে। (োজোউয যাওোউদ-৫/৩৯০িৃ. হা: ৯৫৫৯)
(২০) িাড়েমত্ ডযমব েৃত্যুবরণকরী। (বযোরী-১/১৬২িৃ. হা: ৬৫৩)
(২১) অড়িদগ্ধ হমে েৃত্যুবরণকরী। (ইবমে োজাহ-৩/৩৬৬িৃ. হা: ২৮০৩)
(২২) ড়বড়ডং ধ্বমস বা নদোল িািা িমি ড়েহত্ বুড়ক্ত। (বযোরী-১/১৬২িৃ. হা: ৬৫৩)
(২৩) গেববত্ী েৃত্ স্ত্রীমলাক। (ইবমে োজাহ-৩/৩৬৬িৃ. হা: ২৮০৩)
(২৪) সন্তাে প্রসবকামল েৃত্যুবরণকারী অথবা প্রসবামন্ত নেোস িলাকালীে েৃত্যুবরণকারীেী। (ইবমে োজাহ-৩/৩৬৬িৃ. হা: ২৮০৩)
(২৫) কযোরী অবস্থাে েৃত্যুবরণকারীেী। (সযোমে ইবমে োজাহ-৩/৩৬৬িৃ. হা: ২৮০৩)
(২৬) প্রবামস-িরমদমশ েৃত্যুবরণকারী। (োত্হুল বারী-৬/৫৬িৃ.)
(২৭) ইলমে দীে িিবাে ড়লপ্ত অবস্থাে েৃত্যুবরণকারী। (উেদাত্যল ক্বারী-১০/১৪৫)
(২৮) সওোমবর আশাে আযাে নদে নয েযআযড়যে। (আত্ত্ারড়গব ওোত্ ত্ারড়হব-১/১২৯িৃ. হা: ৩৬৪)
(২৯) নয বুড়ক্ত ড়বড়ব বাচ্চার হক যথাযথ আদাে কমর এবং ত্ামদর হালাল োওোে।
(৩০) সত্ুবাদী আোেত্দার বুবসােী। (সযোমে ড়ত্রড়েযী-১/৩৭৭িৃ. হা: ১২১২)
(৩১) েযসলোেমদর শহমর োদু আেদােীকারক বুবসােী।
(৩২) োেযমষর সমে সদ্ব্ুবহারকারী। নয শরেী প্রমোজে বুত্ীত্ েন্দ নলামকর সমেও েন্দ আিরণ কমর ো।
(৩৩) উম্মমত্র নেত্ো-োসামদর সেে ও ড়যড়ে সযন্নামত্র উির অিল থামকে। (নেশকাত্-১/৫৫িৃ. হা: ১৭৬)
(৩৪) ড়যড়ে রাড়ত্রমবলাে উযূ কমর শেে কমরে এবং ঐ ঘযমেই ত্ার েৃত্যু এমস যাে। (উেদাত্যল ক্বারী-১০/১৪৫ি.)
(৩৫) জযে‘আর ড়দমে েৃত্যুবরণকারী। (উেদাত্যল ক্বারী-১০/১৪৫ি.)
(৩৬) ধদড়েক িাঁড়িশবার এই দু‘আ িািকারী।
[২৭০/৫:ي الْمَّوْتِ وَّ فِيْ َّما بَّ ْعدَّ الْمَّوْتٍ (مر قاة املفا تيح
ْ ِاَّللهُمَّ بَّا ِركْ لِيْ ف
(৩৭) ধদড়েক িাশ্নত্র োোয আদােকারী। োমস ড়ত্েড়দে নরাযা িালেকারী এবং ঘমর-সেমর সববদা নবমত্র োোয আদােকারী। (উেদাত্যল
ক্বারী-১০/১৪৫ি.)

(৩৮) প্রড়ত্ রামত্ সূরা ইোসীে ড়ত্লাওোত্কারী।
(৩৯) ধদড়েক একশত্ বার দুরূদ িািকারী। (ত্ববরােী ড়েল আওসাড়ত্-৫/২৫২,িৃ.৭২৩৫)
(৪০) নয স্ত্রীমলাক ত্ার সত্ীমের প্রড়ত্ ত্ার স্বােীর (অেুাে) োলবাসার দুঃে সমে সমে েৃত্যুবরণ কমর। (োত্ওো শােী-২/২৫২, আহকামে োমেুত্১০১-১১২)
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