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ভূদমকা 

মতুৃু অবধাদরত। এ শেনক পালাবার শকাে পে 

শেই। মদুমে বান্দার জেু এই মৃতুু আনরা 

গুরুত্বপূর্ণ। শকেো মতুৃুর মাধুনমই তার দমলে ঘনে 

পরম দিয় মাওলার সানে। মুদমনের জেু মৃতুু হনে 

একদে শসতু স্বরূপ। যা অদতক্রম কনর শস বন্ধুর 

সানে দমদলত হনব। তাই মৃতুুর সময় শেনক দেনয় 

দাফে পরবতণী পযণায় অতুন্ত সুষু্ঠ ও েরীআত 

সম্মতভানব অদতক্রম করা জরুরী। যানত মাওলার 

সানে তার দমলে মাওলার ইোেুযায়ী সম্পন্ন হয়। 

দকন্তু পদরতানপর দবষয় হনে, এসব দবষনয়র েরঈ 

আহকাম ো জাো োকার দরুে আমরা মৃত বুদির 

সানেও সুন্ননতর বরনেলাপ আচরর্ কনর দেনজরাও 

গুোহগার হদে আর তানকও আযানবর সম্মেুীে 

করদি। সুতরাাং মৃত বুদির সানে দকরূপ আচরর্ 

করনত হনব, দকভানব তানক দাফে করনত হনব এবাং 

দাফে পরবতণী সমনয় আমানদর দক করর্ীয় 

রনয়নি- শস সম্পনকণ গুরুত্বপূর্ণ আনলাচো করা 

হনয়নি অত্র পুদিকায়। পূবণবতণী সাংস্করর্ দকিুো 
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সাংদিপ্ত োকায় এবাং হাওয়ালা ো োকায় বতণমাে 

সাংস্করনর্ শসসব বৃদি কনর পূর্ণতা দানের শচষ্টা করা 

হনয়নি। আল্লাহ পাক আমানদর এই শমহেত কবুল 

কনর োজানতর উসীলা বাদেনয় দদে। আমীে। 
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 بامسه تعاىل
لله رب العاملني والعاقبة للمتقني والصلوة  احلمد

 -والسالم على سيد املرسلني

মতৃুু  অবধাদরত 

মহাে আল্লাহ তা‘আলা পদবত্র কুরআনে ইরোদ 

কনরনিে :  

كل نفس ذائقة املوت ط وامنا توفون اجوركم يوم القيامة 
ط فمن زحزح عن النار وادخل اجلنة فقد فاز ط وما 

 -روراحليوة الدنيا اال متاع الغ

অেণ: জীব মাত্রই মৃতুুর স্বাদ গ্রহর্ করনব। আর 

শতামরা দকয়ামনতর দদে পদরপূর্ণ বদলা িাপ্ত হনব; 

অতঃপর যানক শদাযে শেনক মদুি শদয়া হনব এবাং 

জান্নানত িনবে করানো হনব, শস হনব সাফলুবাে। 

বস্তুত পাদেণব জীবে শধাোঁকা িাড়া আর দকিুই েয়। 

(সূরা আনল ইমরাে-১৮৫) 

তাফসীর: আদেরানতর দচন্তা মূলত যাবতীয় দুঃে 

শবদোর িদতকার ও সমি সাংেনয়র উত্তর। উি 
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আয়ানত এই বািব তানকই স্পষ্ট কনর তুনল ধরা 

হনয়নি। তাই এ দুদেয়াবী ির্স্থায়ী জীবনে যদদ 

কেনো শকাোও কাদফররা দবজয়ী হনয় যায় এবাং 

পদরপূর্ণ আরাম আনয়ে লাভ কনর আর তারই 

দবপরীনত মসুলমােগর্ যদদ দবপদাপদ, জদেলতা ও 

পাদেণব উপকরনর্ সাংকীর্ণতার সম্মুেীে হয়, তাহনল 

তা শতমে দবস্ময়কর দকিু েয়। তানত দুঃদেত 

হওয়ারও দকিু শেই। কারর্, এ বািবতা সম্পনকণ 

শকাে ধমণ, শকাে মতাবলম্বী, দকাংবা শকাে দােণদেকই 

অস্বীকার করনত পানর ো শয, পাদেণব দুঃে-কষ্ট বা 

আরাম আনয়ে উভয়দেই কনয়ক দদনের জেু মাত্র। 

উপরন্তু এর দ্বারা মদুমনের গুোহ মাফ হনয় যায়, 

দরজা বুলন্দ হয়। শকাে জােদার বা িার্ীই মতুৃুর 

হাত শেনক পদরত্রার্ লাভ করনত পানর ো। তািাড়া 

মদুমনের পাদেণব দুঃে-কষ্ট দকাংবা সুে স্বােন্দু 

শবেীর ভাগ শিনত্র পৃদেবীনতই আবদতণত হনয় শেষ 

হনয় যায়। আর পৃদেবীনত যদদ শেষ ো ও হয়, তনব 

মতুৃুর সানে সানে সম্পূর্ণ দেঃনেষ হনয় যায়। 

কানজই কনয়কদদনের সুে-দুঃে দেনয় দচন্তামগ্ন হনয় 
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োকা শকাে বুদিমানের কাজ েয়, বরাং মৃতুুর 

পরবতণী স্থায়ী জীবনের দচন্তা করাই উদচত শয, 

শসোনে দক হনব এবাং তার জেু ঈমাে ও আমনলর 

িস্তুদত দকভানব দেনত হনব এবাং কতেুকু দেনত 

পারলাম। এজেুই এ আয়ানত বর্ণো করা হনয়নি 

শয, িনতুক িার্ীই মৃতুুর স্বাদ গ্রহর্ করনব। আর 

আদেরানত দেনজর কৃতকনমণর পুরস্কার বা োদি িাপ্ত 

হনব। সুতরাাং বুদিমানের পনি শকবল এ দবষনয়ই 

দচন্তা করা উদচত এবাং শসই শলাকই সদতুকার 

কতৃকাযণ, শয শদাযে শেনক মদুি লাভ করনব এবাং 

জান্নানতর স্থায়ী আরাম আনয়ে ও সুে োদন্তর 

অদধকারী হনব। পিান্তনর কাদফরনদর দচরস্থায়ী 

দিকাো হনব জাহান্নাম। কানজই তারা যদদ দুদেয়ার 

সামােু কনয়কদদনের পাদেণব সুে স্বােনন্দুর 

কারনর্ গদবণত হনয় উনি, তনব শসো একান্ত শধাোঁকা 

িাড়া দকিুই েয়। শস জেুই আয়ানত বলা হনয়নি - 

দুদেয়ার জীবে শতা শধাোঁকার উপকরর্’। তার কারর্ 

এই শয, সাধারর্তঃ এোেকার শভাগ দবলাসই হনব 

আদেরানতর কদিে যন্ত্রর্ার কারর্। পিান্তনর, 
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দুদেয়ানত দীনের জেু দুঃে-কষ্ট হনব আদেরানতর 

সঞ্চয়। (মা‘আদরফুল কুরআে, ২/ ২৫৫) 

হাদীস েরীনফ ইরোদ হনয়নি, জ্ঞােী ও বুদিমাে ঐ 

বুদি, শয দেনজর েফস ও োনহেনক দেনজর 

আয়নত্ব আেনত সিম হয় এবাং মতুৃুর পরবতণী 

জীবনের জেু িস্তুদত দেনয় রানে। (দতরদমযী েরীফ- 

হাদীস োং ২৪৫৯, ইবনে মাজাহ েরীফ- হাদীস োং ৪২৬০, 

দমেকাত েরীফ, ২/ ৪৫১) 

দুদেয়ার হায়াত দকভানব কাোনব? 

িনতুনকর জেু দেননাি কাজগুনলা পদরপূর্ণরূনপ 

আঞ্জাম শদয়া েুবই জরুরী। শকেো, উি 

কাজগুনলাই দীনের সারমমণ। 

(ক) দেনজর ঈমাে আক্বীদা সহীহ ও মজবুত করা। 

কুফরী-দেরকী দবশ্বাস শেনক অন্তরনক পাকা রাো। 

(ে) ইবাদত বনন্দগী আমলী মেনকর মাধুনম 

পদরপূর্ণ সুন্নাত অেুযায়ী দেনে শেয়া। 

(গ) দরদযকনক হালাল রাোর দফদকর করা। 
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(ঘ) আনরা কতণবু হনে- মা-বাপ, স্ত্রী-সন্তাে তো 

বান্দার হনকর িদত সতকণ দৃদষ্ট রাো, যানত কনর 

কানরার হক দযম্মায় ো শেনক যায়। কারর্ এর 

পদরর্দত হনব ভয়াবহ। হােনরর ময়দানে 

পাওোদারনক শেকী দদনয় তার পাওো পদরনোধ 

করনত হনব। যদদ তানক শদয়ার মত শেকী ো োনক 

বা পাওো পদরনোধ করনত শযনয় শেকী শেষ হনয় 

যায়, তাহনল পাওোদানরর গুোনহর শবাঝা দেনজর 

কাোঁনধ দেনত হনব এবাং শেনষ শেকীেূেু অবস্থায় 

গুোনহর পাহাড় কাোঁনধ দেনয় শদাযনে শযনত হনব। 

হাদীস েরীনফ এ ধরনের শলাকনদরনক আসল 

দমসদকে বলা হনয়নি। সুতরাাং সারা জীবে এ সব 

বুাপানর তৎপর োকনত হনব। কানরার দেকে ঋর্ী 

োকনল, সানে সানে োতা বা ডায়দরনত দলনে 

রােনত হয় এবাং পদরনোনধর জেু বুদতবুি শেনক 

যেেই বুবস্থা হয়, শসই মহুূনতণ পাওোদারনক তার 

পাওো শপ োঁনি শদয়া জরুরী। যদদ দেধণাদরত সমনয় 

ঋর্ আদায় করা সম্ভব ো হয়, তাহনল লজ্জানবাধ 

কনর দূনর ো শেনক পাওোদানরর সানে শযাগানযাগ 
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কনর তার শেনক পাওো পদরনোনধর সময় বৃদি 

কনর শেয়া কতণবু। মেূণ শলানকরা অযো লজ্জা কনর 

তার শেনক দূনর দনূর শেনক অপরাধী ও হক 

েষ্টকারী িমাদর্ত হয়। (বুোরী েরীফ-দমেকাত েরীফ, 

২/ ৪৩৫) 

(ঙ) দেনজর আত্মার শরানগর দচদকৎসার জেু এবাং 

অন্তনরর ভাল গুর্সমহূ অজণনের জেু শকাে হক্কােী 

বুযুনগণর সানে সম্পকণ রাো। 

(চ) গুোনহ কবীরা, হারাম, মাকরূনহ তাহরীমী ও 

সনন্দহজেক মনে হয় এমে দজদেস শেনক 

কনিারভানব দবরত োকা। 

(ি) দেনজর পদরবানরর শলাকজে, আত্মীয়স্বজে, 

বন্ধু-বান্ধব ও মহল্লাবাসী শলাকনদরনক সবণদা দ্বীনের 

দাওয়াত দদনত োকা এবাং তানদরনক দীনের 

তা‘লীম দদনত োকা। সার কো আল্লাহর দীনের 

জেু িদতদদে দকিু সময় শবর করা। (সূরা বাকারা, 

আয়াত ১৭৭/ বুোরী েরীফ, ২/ ৮৯৬)  
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উনল্লদেত পিদতনত জীবে-যাপনের পর যেে মৃতুু 

আসন্ন মনে করনব তেে েরীআনতর দৃদষ্টনত 

করর্ীয় ও বজণেীয় দক? তা বুঝার সুদবধানেণ িয় 

অধুানয় সাংদিপ্তভানব বর্ণো করা হনে- 

মতৃুু নরাগীর বুাপানর অেুনদর করর্ীয় 

শরাগীনক শদেনত যাওয়া অদতেয় সওয়ানবর কাজ। 

দকন্তু এ শিনত্র আমরা করর্ীয় কাজগুনলা শেনক 

দারুর্ভানব গানফল োদক। আর যা করর্ীয় েয় 

তানত দলপ্ত হনয় পদড়, যার ফনল মলূ উনদ্দেুই পণ্ড 

হনয় যায়। তাই এ শিনত্র করর্ীয় কাজগুনলা জাো 

দেতান্তই জরুরী। মৃতুুনরাগীর বুাপানর অেুনদর 

করর্ীয় কাজগুনলা দেনরূপ:  

(১) সুন্নাত দহসানব শরাগীর ববধ দচদকৎসা সাধুমত 

চাদলনয় যানব। দকন্তু ভরসা আল্লাহ তা‘আলার উপর 

রােনব, ঔষনধর উপর েয়। কারর্, ঔষনধর দেজস্ব 

শকাে িমতা শেই। আল্লাহ চানহ শতা শেফা হনব। 

(আবু দাউদ েরীফ-হাদীস োং ৩৮৫৫) 
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(২) শরাগীর উযূ-োমানযর বুাপানর েুব শেয়াল 

রােনব। হুে-জ্ঞাে দিক োকা পযণন্ত তানক সব কানজ 

সহনযাদগতা কনর কদরনয় দেনব। সতর শোলা 

োকনত দদনব ো। তনব হুাোঁ, দচদকৎসার িনয়াজনে 

যতেুকু সতর ো শদেনলই েয় ততেুকু সতর 

ডািার সানহব শদেনত পানরদে। অেুনদর জেু 

িতর শদো হারাম। (আদ্ দুররুল মুেতার-৬/ ৩৭০) 

(৩) মৃতুুনরাগীর আত্মীয়রা মৃতুুনরাগীনক শদেনত 

যানব। শকউ শরাগীনক সকানল শদেনত শগনল ৭০ 

হাজার শফনরেতা সকাল শেনক সন্ধুা পযণন্ত তার 

মাগদফরাত কামো কনর আল্লাহর দরবানর 

দু‘আকরনত োনক। (ইবনে মাজাহ েরীফ-হাদীস োং ১৪৪২, 

মুসোনদ আহমদ-হাদীস োং ৬১৪, যাদুল মাআদ-১/ ৪৭৮) 

শরাগীনক শুদেনয় দেনমাি দু‘আ সাতবার পড়নব- 

 -اسئل الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيك
ফযীলত: যদদ ঐ শরানগই তার মৃতুুর ফয়সালা ো 

হনয় োনক, তাহনল আল্লাহ পাক তানক উি দু‘আর 
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ওসীলায় দ্রুত সুস্থ কনর দদনবে। (আবু দাউদ েরীফ-

হাদীস োং ৩১০৬) 

(৪) শরাগী শদেনত শগনল তানক তার হায়াত 

সম্পনকণ দেদিত করনব এবাং তার দেকে ভাল কো 

আনলাচো করনব, দুদেয়াবী শকাে দবষনয় আনলাচো 

করনব ো। শকেো, শস সময় শফনরেতারা উপদস্থত 

শলাকনদর কোর উপর আমীে আমীে বলনত 

োনক। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাম 

মমুষূুণ বুদিনক তার হায়াত সম্পনকণ এভানব দেদিত 

করনতে:  ال بأس طهور انشاء الله- 
অেণ: ভনয়র শকাে কারর্ শেই, ইেো-আল্লাহ আপদে 

দ্রুত সুস্থ হনয় যানবে। (বুোরী েরীফ, হাদীস োং- 

৩৬১৬, মুসদলম েরীফ, হাদীস োং- ৯১৮, দতরদমযী েরীফ- 

হাদীস োং ৯৭৭)  

দকতানব দলনেনি, শরাগীনক শদেনত যাওয়ার মূল 

উনদ্দেু এোই শয, সািাতকারী তানক তার হায়াত 

সম্পনকণ দেদিত করনব। যানত কনর শস োদন্ত ও 

সুস্থতানবাধ কনর এবাং যতির্ শবোঁনচ োনক দেদিত 
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মনে আল্লাহর ইবাদত-বনন্দগী এবাং দযদকর 

আযকার করনত পানর। (আহকানম মাদয়ুত-২০) 

(৫) শরাগী শদেনত শগনল তার দেকে দু‘আ চাইনব। 

কারর্, তার দু‘আ আল্লাহ তাআলার দেকে 

শফনরেতার দু‘আর মত মাকবুল। (ইবনে মাজাহ 

েরীফ-হাদীস োং ১৪৪১) 

(৬) তার জানয়য োনয়ে/চাদহদা পূর্ণ করনব। হাদীস 

েরীনফ বদর্ণত আনি, একদা এক মমুষূুণ শরাগীনক 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাম দজজ্ঞাসা 

করনলে, দক শেনত চাও? শস জবানব বলনলা, গনমর 

আোর রুদে। তৎকালীে যুনগ আো সহজলভু দিল 

ো। তাই রাসূললু্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাম 

সাহাবানদর রা. মানঝ শঘাষর্া করনলে তানদর 

কানরা কানি গনমর আো োকনল অেদতদবলনম্ব এ 

বুদির জেু পাদিনয় দদনত। (ইবনে মাজাহ েরীফ, 

হাদীস োং ১৪৩৯) 

(৭) মতুৃু আসন্ন মনে হনল আত্মীয়-স্বজেনদর মধু 

শেনক শকউ মমুষূণ শরাগীর পানে বনস সূরা ইয়াসীে 
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দতলাওয়াত করনব বা অনেুর মাধুনম 

দতলাওয়ানতর বুবস্থা করনব। কারর্, তা দ্বারা 

শরাগীর মৃতুু কষ্ট অনেকো লাঘব হয়। (আবু দাউদ 

েরীফ, হাদীস োং ৩১২১, ইবনে মাজাহ েরীফ, হাদীস োং 

১৪৪৮, মুসোনদ আহমদ, হাদীস োং ২০৩২৫) 

(৮) তানক কাদলমানয় তাদয়ুবার তালক্বীে করনত 

োকনব। অেণাৎ তার দেকে বনস শস শুেনত পায় 

এতেুকু আওয়ানজ একজে উি কাদলমা পড়নত 

োকনব। যানত শস তা শ্রবর্ কনর দেনজও পড়নত 

আগ্রহী হয় এবাং তা পনড় শেয়। মতুৃুর পূনবণ যদদ 

একবার পনড় শেয়, অতঃপর মৃতুুর পূনবণ আর 

দুদেয়াবী কো-বাতণায় দলপ্ত ো হয়, তাহনল শস 

হাদীনসর মমণােুযায়ী (যার সবণনেষ উচ্চাদরত বাকু 

হনব-লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ শস জান্নানত িনবে 

করনব। (মুসদলম েরীফ, হাদীস োং ৯১৬)  

জান্নানতর অদধকারী হনয় যানব। দকন্তু যদদ কাদলমা 

পানির পর শকাে দুদেয়াবী কো-বাতণায় দলপ্ত হনয় 

পনড়, তাহনল পুেরায় তার দেকে বনস উি 
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কাদলমার তালকীে করনত োকনব। যানত কনর শস 

পুেরায় পড়নত আগ্রহী হনয় তা পনড় শেয় এবাং তার 

শেষ কো - লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ হনয় যায়। উনল্লেু 

শয, একবার পড়ার পর আর পড়ানোর শচষ্টা করনব 

ো। (মুসদলম েরীফ, হাদীস োং ৯১৬, আবু দাউদ েরীফ, 

হাদীস োং ৩১১৭, আদ্ দুররুল মুেতার ২/ ১১৯) 

মতৃুু নরাগীর করর্ীয় 

মতুৃুনরানগ আক্রান্ত অবস্থায় করর্ীয় সম্পনকণ 

অবগদত লাভ করার পূনবণ েরীআনতর দৃদষ্টনত 

মতুৃুনরাগ বা মমুষূুণ অবস্থা কানক বনল ও তার হুকুম 

দক তা জাো আবেুক। 

মতৃুু নরাগ 

েরীআনতর দৃদষ্টনত মৃতুুনরাগ বলা হয় এমে 

শরাগনক যার মনধু একই সানে দতেদে েতণ পাওয়া 

যায়। েতণ দতেদে দেনরূপ : 

(ক) অসুস্থতা ও দুবণলতা এমে পযণানয় চনল যাওয়া 

শয, অসুস্থ বুদি এনকবানরই কমণিম হনয় দেনজর 
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একান্ত িদু্র কাজ আঞ্জাম দদনতও অনেুর মুোনপিী 

হয়। 

(ে) অসুে এক বিনরর মনধু সীদমত োকা। 

(গ) এ অসুনেই মৃতুুবরর্ করা, মাঝোনে আর সুস্থ 

ো হওয়া। 

মতৃুু  শরানগর হুকমু 

উপনরাি েতণ দতেদে যার মনধু পাওয়া যানব, 

েরীআনতর দৃদষ্টনত শসই মমুষূুণ শরাগী। আর শকাে 

বুদির এ অবস্থায় উপেীত হওয়ার পর তার শগাো 

সম্পনদর দতে ভানগর দুইভাগ শেনক তার 

মাদলকাো দেঃনেষ হনয় যায় এবাং তার পি শেনক 

কৃত যাবতীয় ওদসয়ুত মৃত বুদির শরনে যাওয়া 

শগাো সম্পনদর দতে ভানগর এক ভানগর মনধু 

সীমাবি োনক এবাং সম্পনদর এতেুকুর মনধুই তা 

িনযাজু হয়। তনব এ অদসয়ুতও আবার িনযাজু 

হয় ওয়াদরে (মৃত বুদির শরনে যাওয়া সম্পনদ 

যানদর অাংে েরীআত কতৃণক দেধণাদরত) বুতীত 

অেুনদর শবলায়। কারর্, েরীআনতর দৃদষ্টনত শকাে 
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ওয়াদরনের জেু ওদসয়ুত করা োজানয়য। হাদীস 

েরীনফ বদর্ণত রনয়নি :  ال وصية لوارث 

অেণাৎ, শকাে ওয়াদরনের জেু শকাে ওদসয়ুত 

জানয়য শেই। 

সুতরাাং মৃতুুনরাগী শকাে মদহলা যদদ মমুষূণাবস্থায় 

তার স্বামী দেকে িাপু স্বীয় শমাহরনক মাফ কনর 

শদয়, তাহনল তার এ মাফ কনর শদওয়াো োজানয়য 

হনব এবাং তা মাফ হনব ো। বরাং শসই মহনরর 

অনেণর মনধু সকল ওয়াদরনের মাদলকাো িদতদষ্ঠত 

হনয় যানব। শতমদেভানব মৃতুুনরাগী ঐ অবস্থায় 

কাউনক দকিু দদনল তাও ওদসয়ুত গর্ু হনব। 

সুতরাাং ঐ অবস্থায় যদদ দেনজর শকাে ওয়াদরেনক-

শযমে দেনজর শিাে শিনল বা শমনয়নক দকিু শদয়, 

তাহনল ওয়াদরনের জেু ওদসয়ুত বাদতল বনল গর্ু 

হনব। আর ওয়াদরে বুতীত অেু কাউনক দদনল তার 

সমদুয় মানলর দতে ভানগর একভাগ পযণন্ত দদনত 

পারনব। 
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মমুষূুণ অবস্থায় করর্ীয় 

সারা জীবে আল্লাহর হক ও বান্দার হক আদায় 

করনত শচষ্টারত োকা অবস্থায় যেে অেুভব হয় শয, 

আদম হায়ানতর শেষ িানন্ত শপ োঁনি শগদি বা সম্ভবত 

আমার মৃতুুর সময় দেকেবতণী হনয় শগনি, তেে 

েুব লিু কনর শদেনব শয, আল্লাহর হক োমায, 

শরাযা, হজ্জ, যাকাত ইতুাদদ শেনক শকােো বা 

শকােোর আাংদেক অোদায় রনয় শগনি দক-ো? যদদ 

শেনক োনক তাহনল তার জেু ওদসয়ুত কনর 

যাওয়া জরুরী। শযমে, উমরী কাযা পড়ার পনরও 

হয়ত দকিু োমায বা শরাযা রনয় শগনি, হয়ত শকাে 

বিনরর যাকাত আদায় করা হয়দে বা ফরয হজ্জ 

আদায় করা হয়দে। তাহনল অদসয়ুনতর মাধুনম 

শসগুনলা আদানয়র বনন্দাবি কনর যাওয়া জরুরী। 

এমদেভানব এোও শদেনব শয, বান্দার শকাে হক 

রনয় শগনি দক-ো? বাপ-মানয়র োফরমােী বা 

তানদর যোযে শেদমত ো করা, স্ত্রীর মহর ও হক 

আদায় ো করা, শবাে, শমনয় বা এ জাতীয় অেু 

কানরা িাপু হক দিকমত ো শদয়া বা কানরা ঋর্ 
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পদরনোধ ো করা, অেণ-সম্পনদর ঋর্ শহাক বা 

তানদর জাে মাল বা ইজ্জনতর িদত করার ঋর্ 

শহাক। শযমে- অববধভানব কানরা শদাষ চচণা করা, 

তার ইজ্জনতর িদত করা- এ ধরনের শকাে ঋর্ বা 

বান্দার হক রনয় শগনল তাও দ্রুত পদরনোধ করার 

বুবস্থা করনব বা তানদর শেনক মাফ শচনয় দেনব। 

অেণ-কদড়র ঋর্ োকা-পয়সা দ্বারা শোধ করনত 

হনব। সম্পূর্ণ ো পারনল যতেুকু সম্ভব তা-ই দদনয় 

অবদেষ্ট অাংনের জেু মাফ শচনয় দেনত হনব। 

এমেদক যদদ শমানেও ো দদনত পারা যায়, তবুও 

লজ্জা ো কনর মাফ শচনয় দেনব। কারর্, দুদেয়ার 

মা’মলুী লজ্জার শচনয় আদেরানতর আগুে শকাদে গুর্ 

ভয়াবহ ও মারাত্মক। কানরা গীবত কনর োকনল বা 

শম দেকভানব কাউনক গালমন্দ কনর কষ্ট দদনয় 

োকনল তানদর শেনক মাফ শচনয় দেনত হনব। 

তানদর শকউ যদদ মতুৃুবরর্ কনর োনক তাহনল তার 

ওয়াদরেনদরনক দদনয় শদনব, আর যদদ তানদর 

কাউনক ো পায় তাহনল তার জেু ইদিগফার 

করনব এবাং সম্ভব হনল তার জেু দকিু দাে-েয়রাত 
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করনব। ইেোআল্লাহ তানত শস েুদে হনয় ঋর্ মাফ 

কনর দদনব। 

ঐ মহুূনতণ দেননাি আমলগুনলা করনব বা অনেুর 

মাধুনম কদরনয় দেনব 

(১) দেনজ শবদে শবদে ইদিগফার, কুরআে 

দতলাওয়াত করনত োকনব, আর মতুৃুর পর তানক 

শকন্দ্র কনর যানত শকাে রকম েরীআত দবনরাধী 

কাজকমণ ো হয়, তার আত্মীয়-স্বজেনদর কানরা 

শেনক মতৃ বুদির জেু কষ্টদায়ক শকাে কাজ 

শযমে: আওয়াজ কনর ক্রন্দে করা, বুক-মাো 

চাপড়ানো, পদরনধয় বস্ত্র দিোঁনড় শফনড় শফলা, মনুে 

জাদহলী যুনগর েব্দ উচ্চারর্ করা ইতুাদদর শকাে 

দকিু শযমে িকাে ো পায়, দবনেষ কনর দাফনে 

যানত দবলম্ব ো করা হয় বরাং তানক তাড়াতাদড় তার 

দিকাো শবনহেনতর বাগাে কবনর শপ োঁনি শদয়া হয় 

এবাং দতে দদো, সাত দদো, দত্রো, চদল্লো, কুলোেী 

বা অনেণর দবদেমনয় েতম, মীলাদ ইতুাদদর 

আনয়াজে শযে দকিুনতই ো করা হয়, শস জেু 
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আত্মীয়-স্বজেনক শজার তাদকদমূলক ওদসয়ুত কনর 

যানব। বরাং আনগই ওদসয়ুত োমা দলনে যানব। 

(বুোরী েরীফ, হাদীস োং ১২৯৪, ১২৮৭, ১৩১৫, ২৬৯৭, 

২৭২ৎ৩৮, মুসদলম েরীফ, হাদীস োং ৯৩৩, ১৭১৮, ১৬২৭) 

(২) হায়ানত শিনলনদরনক শকাে দকিু শহবা করনল 

শমনয়নদরনকও শসই পদরমার্ শহবা করনব। তনব 

সন্তাোদদর শকউ যদদ শবদে দীেদার বা আনলম হয় 

এবাং শস আদেণক দদক দদনয় অসেল হয়, আর 

অেুরা সম্পদোলী হয়। দকাংবা এমে হয় শয, 

তানদরনক সম্পদ শহবা কনর শগনল আল্লাহর 

োফরমােীনত তা েতম কনর শফলনব, তাহনল এ 

শিনত্র দীেদার শিনলনক সম্পদ শবদে দদনল 

েরীআনত শকাে দেনষধ শেই। বরাং এো হনব উত্তম 

কাজ। কারর্, এ সুরনত ঐ সম্পদ আল্লাহর দীনের 

কানজ বুয় হনব। (আল বাহরুর রাদয়ক ৭/ ৪৯০) 

(৩) যোসম্ভব সবণির্ শকাে ো শকাে আমনলর 

মনধু দেমগ্ন োকার শচষ্টা করনব। দবনেষ কনর 

দেননাি আমলগুনলা গুরুত্ব সহকানর করনব:  
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(ক) শবদে শবদে কাদলমানয় তাদয়ুবা ও কাদলমানয় 

োহাদাত পাি করনব। (মুসতাদরানক হানকম-হাদীস োং-

১২৯৯, মুসোনদ আহমদ-হাদীস োং-২২০৯৫, আবু দাউদ 

েরীফ- হাদীস োং-৩১১৬) 

(ে) দেননর এই দু‘আ ৪০ বার পাি করনব- 

ال اله اال انت سبحانك اىن كنت من الظاملني ال اله اال الله 
ال اله اال لله وحده ال شريك له ال له اال الله  -والله اكرب

 -له امللك وله احلمد ال اله اال لله ال حول وال قوة اال بالله

উপনরাি দু‘আ পাি কনর মতুৃুবরর্ করনল 

দবিাোয় মৃতুুবরর্ কনরও োহাদানতর মউত েসীব 

হয়। আর ঐ অসুনে মৃতুু ো আসনলও উি দু‘আ 

পানির ফযীলনত সমি সগীরা গুোহ মাফ হনয় 

যায়।  (মুসতাদরানক হানকম-১/ ৫) 

(গ) মৃতুুর আলামত িকাে শপনল দকবলামেুী হনয় 

ডাে কানত শুনয় পড়নব, বা অেু কাউনক শুইনয় 

দদনত বলনব এবাং দেননাি দু‘আ পাি করনব। 

 -اللهم اىن اهوذبك ىف غمرات املوت وسكرات املوت



www.darsemansoor.com 

উি দু‘আ পাি করনল মতুৃু কষ্ট অনেকো লাঘব 

হয়। (দতরদমযী েরীফ-১/ ১৯২) 

দব.দ্র.- মৃতুুর আলামতসমহূ দেনরূপ :  

(১) োক একদদনক সামােু বাোঁকা হনয় যাওয়া। 

(২) শ্বাস-িশ্বাস দ্রুত শবনগ িবাদহত হওয়া ও ঘে 

ঘে দেঃশ্বাস শেয়া। 

(৩) পা দিলা হনয় যাওয়া এবাং দাোঁড়ানত ো পারা। 

(৪) কােপদি শভনে যাওয়া। (আদ্ দুররুল মুেতার-২/ 

১৮৯, আহকানম মাদয়ুত-২২৬) 

(ঘ) মৃতুুর আলামত পুনরাপুদর িকাে শপনল পড়নত 

োকনব- االعلى اللهم اغفرىل وارحمىن واحلقىن بالرفيق - 
এবাং শসই সানে কাদলমানয় তাদয়ুবা বা অেু শকাে 

দযদকর করনত শচষ্টা করনব। (দতরদমযী েরীফ-২/১৮৭, 

আবু দাউদ েরীফ-হাদীস োং-৩১১৬) 

মতৃুু নরানগ আক্রান্ত অবস্থায় বজণেীয় কাজ 

(ক) শরাগীর দচদকৎসার বুাপানর হালাল হারানমর 

শেয়াল করা হয় ো, অনেক সময় হারাম দজদেস 
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দ্বারা দচদকৎসা করা হয়, দহন্দুনদর শেনক ঝাড়-ফুোঁক, 

তাবীজ শেয়া হয়, অেচ তারা কুফরী কালাম দদনয় 

এগুনলা কনর োনক। (আবু দাউদ েরীফ-হাদীস োং-

৩৮৭০, ৩৮৭৪, আহকানম মাদয়ুত-২২৩) 

(ে) শরাগীর উযূ, োমায, সতর ইতুাদদর বুাপানর 

শেয়াল করা হয় ো, অেচ এ অবস্থায়ও তার উপর 

এগুনলা জরুরী। তাই মৃতুুনরাগীর দেকোত্মীয়নদর 

এগুনলার বুাপানর যত্নবাে হওয়া উদচত। (আহকানম 

মাদয়ুত-২২২, ২১৯) 

(গ) অনেনক শরাগী শদেনত শযনয় সুন্নাত মুতাদবক 

দু‘আ শতা পনড়ই ো উপরন্তু শরাগীর সামনে এমে 

এমে কো বনল যার দ্বারা শরাগী তার হায়াত শেনক 

দেরাে হনয় যায়, এো মারাত্মক ভুল। (মুসদলম 

েরীফ-হাদীস োং-৯১৯, োসায়ী েরীফ-হাদীস োং-১৮২৫, 

আবু দাউদ েরীফ-হাদীস োং-৩১১৫) 

(ঘ) মমুষূণাবস্থায় মৃতুুনরাগী এক তৃতীয়াাংনের 

অদতদরি সম্পনদ কানরা জেু ওদসয়ুত করনব ো। 

কারর্, মৃতুুনরানগ আক্রান্ত হওয়ার পর এর 
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অদতদরি সম্পদ শেনক তার মাদলকাো েতম হনয় 

যায়। (আহকানম মাদয়ুত-২২৬) 

(ঙ) শকাে ওয়াদরনের জেু সম্পনদর ওদসয়ুত 

করনব ো। কারর্, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইদহ 

ওয়াসাল্লাম-এর বার্ী অেুযায়ী ওয়াদরনের জেু 

মতুৃুনরাগী কতৃণক কৃত সম্পনদর শকাে ওদসয়ুত 

গ্রহর্নযাগু েয় এবাং তা জানয়যও েয়। সুতরাাং 

দপতা তার পুনত্রর জেু দবনেষ শকাে সম্পনদর 

ওদসয়ুত করনত পারনব ো, যদদও তার শিাে শিনল 

বা শমনয়র জেু শহাক ো শকে? স্বামী তার স্ত্রীর জেু 

দকাংবা স্ত্রী তার স্বামীর জেু মুমষূণাবস্থায় শকাে 

ওদসয়ুত করনত পারনব ো। অেুােু আত্মীয়নদর 

শিনত্রও একই হুকুম। (মুসোনদ আহমদ-হাদীস োং 

১৭৬৮০, ইবনে মাজাহ েরীফ-হাদীস োং-২৭১৩) 

(চ) মমুষূণাবস্থায় সন্তাোদদনক সামনে এনে দবদভন্ন 

সম্পদ সম্পনকণ দজজ্ঞাসা করা হয়। শযমে: োকা 

শকান্ বুাাংনক শরনেি? অমকু জদমর পদজেে দক? 

ইতুাদদ। এগুনলা এনকবানরই অেুদচত। কারর্, এর 
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দ্বারা মৃতুুনরাগীর অন্তর দুদেয়ামুেী হনয় যায়। আর 

জীবনের শেষ মহুূনতণ তার অন্তরনক দুদেয়ামুেী করা 

মারাত্মক ভুল। (আহকানম মাদয়ুত-২২৮)  

(ি) মমুষূণাবস্থায় দেনজর শকাে অে শযমে: চিু, 

দকডেী ইতুাদদ দানের ওদসয়ুত কনর যানব ো। 

কারর্, কানরা শকাে অে তার মাদলকাোধীে েয়, 

বরাং সবদকিুনতই মাদলকাো একমাত্র আল্লাহ রাব্বলু 

আলামীনের। মােুষনক সামদয়কভানব শহফাজত করা 

ও দুদেয়া-আদেরানতর কলুানর্ বুবহার করার 

অেুমদত শদয়া হনয়নি মাত্র। (কােযুল উম্মাল: ২/ ৯৩, 

ফাতাওয়ানয় োমী-৫/ ৫৮) 

(জ) কাদলমার তালক্বীে করার শিনত্র মতুৃুনরাগীনক 

কাদলমা পড়নত আনদে শদয়া হয়, যা এনকবানরই 

অেুদচত। কারর্, মমুষূুণনরাগী মৃতুু যন্ত্রর্ায় কাতর 

হনয় কাদলমা পড়নত অস্বীকার কনর বসনত পানর। 

পদরর্দত এই হয় শয, একো মিুাহাব আমল 

করানত দগনয় একজে ঈমােদার বুদি িদতগ্রি 

হনয় মতুৃুবরর্ কনর। কত বড় স্পেণকাতর দবষয়! 
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আমরা দক এক মহুূতণও দচন্তা কনর শদনেদি? সুতরাাং 

তানক কাদলমা পড়নত হুকুম করনব ো; বরাং 

মতুৃুনরাগী শুেনত পায় এতেুকু আওয়ানজ তার 

পানে কাদলমা পড়নত োকনব, যানত কনর শস তা 

শুনে দেনজও পনড় শেয়। একবার পনড় দেনল 

দদ্বতীয়বার পড়ার জেু আর তালক্বীে করনব ো। 

শেষ দেশ্বাস তুাগ করা পযণন্ত কাদলমার তালক্বীে 

করনতই োকনত হনব- এমে মনে করা ভুল। (আদ্ 

দুররুল মুেতার ২/ ১৯১) 

(ঝ) অনেনক মেূণতাবেত শরাগীর দেকে সূরা 

ইয়াসীে পড়নত শদয় ো। তারা মনে কনর এো 

পড়ানত শরাগীর আর বাোঁচার আো োনক ো, এমেদে 

মনে করা ভুল। (আবু দাউদ েরীফ-হাদীস োং-৩১২১, 

সহীহ ইবনে দহব্বাে-হাদীস োং-২৯৯১, আদ্ দুররুল মুেতার-

২/ ১৯১) 

মতৃুু র পর করর্ীয় কাজ 
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(ক) কানরা মতুৃুর েবর কানে শপ োঁিার সানে সানে 

এই দু‘আ পড়নব:  نا اليه راجعونانا الله وا - (মুসদলম 

েরীফ-হাদীস োং-৯১৮) 

অতঃপর দকিু সূরা ও দরূদ েরীফ পনড় তার রুনহর 

মাগদফরানতর জেু অন্তনর অন্তনর দু‘আ করনব আর 

মতৃ বুদির আত্মীয়-স্বজেরা দেননাি দু‘আদেও 

পড়নবঃ  ا منهااللهم اجرىن ىف مصيبىت واخلفىن خري     
(মুসদলম েরীফ-হাদীস োং-৯১৮, মুসোনদ আহমদ-হাদীস 

োং-১৬৩৫০) এবাং দবরহ শবদোর উপর সবর করনব, 

শকােরূপ অবধযণ িকাে করনব ো। 

(ে) ইদন্তকাল হওয়া মাত্রই তার হাত-পা শসাজা 

কনর দদনব, উভয় পা দফতা বা কাপনড়র েুকরা দ্বারা 

শবোঁনধ দদনব, শচাে-মেু বন্ধ কনর দদনব, মেু সহনজই 

বন্ধ করা ো শগনল বা বন্ধ ো োকনল েুতদে ও মেু 

শকাে দকিু দ্বারা শবোঁনধ দদনব এবাং শপনে ভারী দকিু 

শরনে দদনব, শযমে হাওয়া িুনক শপে ফুনল ো যায়। 

সম্পূর্ণ েরীর চাদর দ্বারা শিনক দদনব এবাং তানক 
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আর মাদেনত বা শলানর রােনব ো, বরাং শকাে 

োদেয়ার উপর রােনব। (আদ্ দুররুল মুেতার-২/ ১৯৩) 

(গ) মৃত বুদিনক োদেয়ায় রাোর সময় এই দু‘আ 

পড়নব: بسم الله وعلى ملت رسول الله- 
অতঃপর এই দু‘আ পড়নব- 

اللهم يسر عليه امره وسهل عليه ما بعده واسعده بلقائك 
 -واجعل ما خرج اليه خريا مما خرج منه

(ঘ) আর পাশ্বণবতণী শলাকজে বা আত্মীয়-স্বজেনদর 

কতণবু হনে তারা মৃত বুদির ঘদেষ্ঠ 

আত্মীয়নদরনক সান্ত্বো দদনব এবাং তানদরনক সবর 

করনত বলনব। দবপদগ্রি বুদিনক সান্ত্বো দদনল 

তার বরাবর সওয়াব পাওয়া যায়। (ফাতাওয়ানয় োমী, 

২: ১৯৩ ও ৬: ২৬/ আহকানম মাদয়ুত, ৩০-৩১, ৯৩, 

মুসোনদ আহমদ: ৫/ ২৭২) 

(ঙ) ইদন্তকানলর সানে সানে মতৃ বুদির আত্মীয় 

বা অেুরা তার মৃতুুর েবর এ’লাে/ শঘাষর্া কনর 

দদনব এবাং কাফে-দাফনের কাজ দ্রুত সম্পন্ন 

করার লনিু যাবতীয় কাজ তো শগাসল, কাফে, 
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কবর েেে ইতুাদদ ভাগ কনর দেনব এবাং দেনজরা 

কনয়কভানগ দবভি হনয় পড়নব। (বুোরী েরীফ, 

হাদীস োং ১৩১৫, আবু দাউদ েরীফ- হাদীস োং-৩১৫৯, 

ফাতাওয়ানয় োমী-৩/ ৮৩ মাকতাবানয় যাকাদরয়া) 

# দকিু শলাক মতৃনক শগাসল শদয়ার জেু বরই 

পাতা দমদশ্রত পাদে গরম কনর শগাসনলর সব রকম 

বুবস্থা সম্পন্ন করনব। আত্মীয়-স্বজেনদর মধু শেনক 

শয শবদে দীেদার তার মাধুনম শগাসল শদয়ানো 

ভাল। অেু শয শকাে মসুলমাে বুদিও শগাসল 

দদনত পানরে। িনয়াজনে স্ত্রী স্বামীনক শগাসল দদনত 

পানর। তনব স্বামী স্ত্রীনক শগাসল দদনত পারনব ো। 

সুতরাাং এরূপ অপারগতার শিনত্র স্বামী হানত 

কাপড় শপোঁদচনয় স্ত্রীনক তায়াম্মমু কদরনয় দদনব। এ 

শিনত্র শগাসনলর িনয়াজে শেই। শগাসল এমে 

দেজণে স্থানে দদনব শযোনে অেু শলানকরা দভড় 

জমানব ো। (ফাতাওয়ানয় োমী-৩/ ৮৭, ৯০, ১৪৬- 

মাকতাবানয় যাকাদরয়া) 

মতৃ বুদিনক শগাসল ও কাফে শদয়ার তরীকা 
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১. মাদয়ুতনক োদেয়ার উপর শুইনয় তার োদভ 

শেনক হাোঁেু পযণন্ত শমাো কাপড় দ্বারা শিনক তার 

পদরধানের সব কাপড় েুনল দদনব। 

২. তারপর হানত কাপড় শপোঁদচনয় ৩/ ৫ দিলা দ্বারা 

ইদিঞ্জা কদরনয় ঐ স্থাে শধ ত কনর দদনব। 

৩. তারপর োনক, মনুে, কানে তুলা দদনয় উযূ 

করানব। তনব মুনে ও োনক পাদে িনবে করানব ো। 

িেনম শচহারা তারপর কেুইসহ দু’হানত শধায়ানব, 

অতঃপর মাো মাসাহ কদরনয় উভয় পা শধায়ানব। 

৪. শগালাপ, সাবাে বা এ জাতীয় দজদেস দ্বারা মাো 

শধায়ানব। 

৫. মাদয়ুতনক বাম কাোঁনত শুইনয় েরীনরর ডাে 

পানশ্বণ মাো শেনক পা পযণন্ত বরই পাতা দমদশ্রত 

হালকা গরম পাদে দতেবার এমেভানব শিনল 

শগাসল করানব যানত পাদে বাম পাে পযণন্ত শপ োঁনি 

যায়। অতঃপর ডাে কাোঁনত শুইনয় েরীনরর বাম 

পানশ্বণ মাো শেনক পা পযণন্ত আনগর দেয়নম দতেবার 

শধায়ানব। 
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৬. অতঃপর মাদয়ুতনক দেনজর েরীনরর সানে শিস 

লাদগনয় দকদঞ্চত বদসনয় হালকাভানব শপনের উপর 

শেনক দেনচর দদনক মাদলে করনব। তারপর কাপড় 

শপচানো হানত ইদিঞ্জার জায়গা মনুি শফনল 

িনয়াজনে ধনুয় দদনব। 

উনল্লেু শয, এনত উযূ শগাসনলর শকাে িদত হনব 

ো। 

৭. অতঃপর মাদয়ুতনক আনরকবার বাম কাোঁনত 

শুইনয় কপূণর দমোনো পাদে েরীনরর ডাে পানশ্বণ 

মাো শেনক পা পযণন্ত দতেবার এমেভানব িালনব 

শযে বাম পাে পযণন্ত শপ োঁনি যায়। অেুরূপভানব 

অপরদদনকও িালনব। 

৮. এরপর শুকনো কাপড় দ্বারা সমি েরীর 

ভালভানব মুনি দদনব। 

৯. মাদয়ুতনক কাফনের উপর রাোর পর তার 

োক-কানের তুলা শবর কনর শফলনব। অতঃপর তার 

মাোয় এবাং পুরুষ হনল দাোঁদড়নতও আতর লাদগনয় 

দদনব। কাফনের কাপনড় আতর লাগানব ো বা 



www.darsemansoor.com 

তুলায় লাদগনয় মাদয়ুনতর কানে িকুানব ো। তািাড়া 

কপানল, োনক, উভয় হানতর তালুনত, উভয় হাোঁেুনত 

এবাং পানয় কপূণর লাদগনয় দদনব। 

১০. মাদয়ুনতর পেম, শমাচ, চুল, েে কােনব ো 

এবাং তার চুল আোঁচড়ানব ো। শয অবস্থায় আনি শস 

অবস্থায় শরনে দদনব। শগাসল শেনষ কাফে পদরনয় 

অদতসত্বর জাোযা োমানযর বুবস্থা করনব। 

(ফাতাওয়ানয় োমী ২/ ১৯৮/ দহদায়া, ১/ ১৭৯/ আহকানম 

মাদয়ুত, ৩৯-৪০) 

আর দকিু শলাক কাফনের কাপড় েরীদ কনর তা 

িস্তুত করনব। পুরুনষর জেু ৩ কাপড় আর মদহলার 

জেু পাোঁচ কাপড় দদনব। পুরুষনদর জেু আড়াই 

হাত বহনরর ৮/ ৯ গজ এবাং মদহলানদর জেু ১১/ 

১২ গজ কাপড় হনলই যনেষ্ট। শিকাবেত এর শচনয় 

কম হনলও চলনব।আর একদল শলাক োদেয়ার 

বুবস্থা করনব।আর দকিু শলাক কবর েেনের বুবস্থা 

করনব। মাদে েি হনল বুগলী কবর বতরী করা 

উত্তম, েতুবা সাধারর্ কবর বতরী করনব।আর দকিু 

মােুষ মৃত বুদির আত্মীয়-স্বজে ও িদতনবেীনদর 
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বাড়ীনত মৃতুুর েবর এবাং জাোযা োমানযর সময় 

জাোনোর জেু যানব। এভানব কাফে-দাফনের 

কাজ দ্রুত সমাধা কনর শফলনব। 

দাফে পবূণক করর্ীয় কাজঃ 

(১) সবাই মৃত বুদির জেু মনে মনে দু‘আ-

ইদিগফার করনত োকনব। 

(২) জাোযা িস্তুত হওয়ার সানে সানেই ইমাম 

সানহব জাোযা োমানযর বুবস্থা করনবে। ইসলামী 

রানের রােিধাে বা তার িদতদেদধ জাোযা 

োমানযর ইমামদতর িেম হক্বদার। তারা উপদস্থত 

ো োকনল মতৃবুদির সন্তাে যদদ শেককার, 

পরনহযগার আনলম হে এবাং মহল্লার ইমাম শেনক 

শবদে দীেদার হে, তাহনল দতদেই জাোযার োমায 

পড়ানোর শবদে হকদার। এজেু িনতুনকরই 

উদচত-শিনলনক শযাগু কনর গনড় শতালার জেু 

তানক োদলস দীেী দেিায় দেদিত করা। কারর্, 

দেনজর শিনল শয অন্তর দেনয় আল্লাহর দরবানর 

ফদরয়াদ করনব, এো অেু কানরা জেু সম্ভবপর 
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েয়। আর শিনল যদদ এ ধরনের শযাগুতা সম্পন্ন ো 

হয়, তাহনল মহল্লার ইমাম জাোযার োমায 

পড়ানোর শবদে হকদার। সুতরাাং এরূপ শিনত্র 

জাোযার োমায মহল্লার ইমাম সানহব পড়ানবে। 

(আদ দুররুল মুেতার, ২/ ২১৯/ আহকানম মাদয়ুত, ৭৯) 

(৩) জাোযা যদদ মাকরূহ সমনয় িস্তুত হয়, শযমে-

সূযণ উিা, সূযণ মাোর উপর োকা বা সূযণ ডুবার 

সময় হয়, তাহনল দাফনে দবলম্ব রদহত করার জেু 

শস সমনয়ই জাোযা পনড় দেনব। শদরী করার 

িনয়াজে শেই। তনব জাোযা িস্তুত হওয়ার পনর 

অলসতা কনর বা শকাে কারনর্ শদরী হওয়ায় যদদ 

উনল্লদেত মাকরূহ সময় এনস যায়, তাহনল শস 

সময় জাোযা পড়নব ো; বরাং মাকরূহ ওয়াি শেষ 

হওয়ার পনর জাোযা পড়নব। তনব ফজনরর 

োমানযর পর শবলা উিার আনগ ও আসনরর পনর 

শবলা ডুবার পূনবণর সময়ো েফল োমানযর জেু 

মাকরূহ সময় হনলও জাোযার জেু মাকরূহ সময় 

েয়। সুতরাাং শস সময় জাোযার োমায পড়নত 
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শকাে অসুদবধা শেই। (দহদায়া, ১/ ৮৬/ ফাতাওয়ানয় 

দারুল উলুম, ৫/ ৩৩৫) 

জুমুআ বা ফরয োমানযর জামাআনতর পূনবণ 

জাোযা িস্তুত হনল, যদদ জাোযা পনড় দাফে শসনর 

এনস ফরয োমানযর জামাআত পাওয়া যায়, 

তাহনল দাফে কাযণ আনগ সারনত হনব। তারপর 

জামাআনত েরীক হনব। এনিনত্র ফরয োমানযর 

পনর জাোযা োমায পড়ার জেু শদরী করা দেনষধ। 

কারর্, এনত দাফে দবলদম্বত হয়। আর যদদ দাফে 

শসনর জামাআত পাওয়া সম্ভব ো হয়, তাহনল শস 

শিনত্র ফরয োমানযর পর জাোযার োমায আদায় 

করনব। জাোযা োমায সুন্নানতর পনরও পড়া যায় 

বা ফরয োমানযর পরপরই পনড় শেয়া যায়। তনব 

বতণমাে যমাোয় শযনহতু মােুনষর অন্তনর সুন্নানতর 

শতমে শকাে গুরুত্ব শেই বলনলই চনল, তাই 

জাোযার োমানযর জেু শবর হনল অনেনক সুন্নাত 

শেনক মাহরুম হনয় যায় দবধায় ফুকাহানয় দকরাম 

সুন্নাত োমানযর পর জাোযা পড়ানক উত্তম 
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বনলনিে। (ফাতাওয়ানয় োমী, ২/ ১৬৭/ আহকানম 

মাদয়ুত, ৬৫-৬৬) 

(৪) লাে কবরস্থানে শেয়ার সময় মধুম গদতনত 

চলনব। এনকবানর ধীর গদতও েয় আবার েুব দ্রুত 

গদতও েয়। (ফাতাওয়ানয় োমী-৩/ ১৩৬) 

(৫) শয স্থানে মৃতুু হনয়নি মৃত বুদিনক তার 

দেকেস্থ শকাে শগারস্থানে দাফে কনর দদনব। েরঈ 

শকাে উযর িাড়া দাফনের জেু দূনর শেয়া দেনষধ। 

(ফাতাওয়ানয় োমী-৩/ ১৪৬) 

(৬) মৃত বুদি মদহলা হনল তার পূর্ণ েরীর 

ভালভানব চাদরাবৃত কনর রােনব এবাং চাদরাবৃত 

অবস্থায়ই তানক কবনর োমানব, যানত তার শকাে 

অে ো-মাহরামনদর দৃদষ্টনগাচর ো হয়। 

(৭) শকাে অসুদবধা ো োকনল মদুণার োে কবনরর 

পদিম পানশ্বণ রােনব এবাং শসোে শেনকই মদুণানক 

কবনর োমানব। আর অসুদবধা োকনল োদেয়া শয 

দদনক শরনে লাে কবনর োমানো সুদবধা হয়, 

শসদদক দদনয়ই তানক কবনর োমানব। (ফাতাওয়ানয় 

োমী-৩/ ১৩৯) 
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(৮) কবনর োমানোর পর-  بسم الله وعلى ملت رسول
 বনল মদুণানক সম্পূর্ণ ডাে কাোঁনত দকবলামেুী কনর الله

শোয়ানত হনব। এোই সুন্নাত তরীকা। (আবু দাউদ 

েরীফ/ আদ দুররুল মুেতার, ২/ ২৩৫/ ইমদাদুল ফাতাওয়া, 

১/ ৪৮৫/ আহকানম মাদয়ুত, ২৩৬) 

উনল্লদেত দু‘আর মনধু এভানব শোয়ানোর কো 

শঘাষর্া করা হনলও আফনসানসর কো হনে, মনুে 

শতা েবী সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাম-এর 

তরীকায় শোয়ানোর কো স্বীকার করা হয়; অেচ 

কাজ করা হয় তার সম্পূর্ণ উনটা। অেণাৎ মদুণানক 

দচৎ কনর কবনর এমেভানব শোয়ানো হয়, যা েবী 

সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাম উম্মতনক দেিা 

শদেদে। সুতরাাং মনুের কোর মনধু আর কানজর 

মনধু শকাে দমল হয় ো। এ বুাপানর েরীআনতর 

মাসআলা হল, জীদবত মােুষ শযভানব সুন্নাত 

তরীকায় ডাে কানত েয়ে কনর, মদুণানক শসভানব 

কবনর ডাে কাোঁনত শোয়ানো সুন্নাত। দচৎ কনর 

শোয়ানো এবাং ঘাড় মুচদড়নয় শচহারাোনক শকাে 

রকনম দকবলামেুী করা েরীআত সম্মত েয় বরাং 
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সম্পূর্ণ ডাে কাোঁনত শোয়ানব, যানত স্বাভাদবক ভানব 

শচহারা দকবলামুেী হনয় যায়। এ জেু শকাে দবজ্ঞ 

আদলম বা মফুতী সানহনবর দেকে শেনক কবর 

েেনের দেয়ম দেনে শেয়া দরকার যানত ডাে কানত 

শোয়ানল লাে শকাে দদনক পনড় যাওয়ার সম্ভাবো 

ো োনক। এ মাসআলাদে বুাপকভানব িচার করা 

কতণবু; যানত সকল মসুলমােনক কবনর সহীহ 

তরীকায় রাো হয়। 

েরীআনতর দৃদষ্টনত সীো েুবই গুরুত্বপূর্ণ অে। 

সীোর মনধু োনক কলব বা অন্তর। আর কলনবর 

মনধুই োনক ঈমাে। সুতরাাং সীোনক দকবলামেুী 

কনর রাো উদচত। সীো এত গুরুত্বপূর্ণ অে শয, 

োমানয মেু ঘুনর শগনল োমায মাকরূহ হয়, দকন্তু 

োমায ভে হয় ো; অেচ সীো ঘুনর শগনল োমায 

ভে হনয় যায়। সুতরাাং ভারতবনষণ সীো আসমানের 

দদনক শরনে দচৎ কনর শুইনয় দাফে করার শয গলদ 

তরীকা চালু হনয় শগনি তার আশু অবসাে হওয়া 

জরুরী। (ফাতাওয়ানয় আলমগীরী-১১৬৬, রহীদময়ুাহ-৮/ ১৭৫) 
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(৯) যারা দাফে কানযণ অাংে দেনব, সম্ভব হনল তারা 

মতৃ বুদির মাোর দদনক ডাে হানত দতেবার মাদে 

দদনব। িেমবার মাদে শদয়ার সময় পড়নব  منها
وفيها  -দদ্বতীয়বার মাদে শদয়ার সময় পড়নব خلقناكم
 -আর তৃতীয়বার মাদে শদয়ার সময় পড়নব نعيدكم

 (আহকানম মাদয়ুত-৮৯) ومنها خنرجكم تارة اخرى

(১০) দাফে কাযণ শেনষ মৃত বুদির মাোর দেকে 

সূরা বাকারার শুরু শেনক مفلحون পযণন্ত এবাং পানয়র 

দেকে দাোঁদড়নয় ঐ সূরার শেষ দুই আয়াত অেণাৎ  امن
-শেনক শেষ পযণন্ত পড়নব। (বাইহাকী েরীফ الرسول

হাদীস োং-৭০৬৮, তাবরােী েরীফ-হাদীস োং-১৩৬১৩ 

ইমদাদুল মুফতীে-৪৪৭) 

(১১) সম্ভব হনল শবদে আপেজনেরা দাফনের পর 

কবনরর পানে আনরা ঘন্টাোনেক অবস্থাে করনব 

এবাং মৃত বুদির জেু দু‘আয় রত োকনব যানত 

মেুকার-েকীনরর সম্মনুে তার িননাত্তর সহজ হয়। 

(আদ্ দুররুল মুেতার-২/ ২৩৭) 
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(১২) জাোযা োমানযর পর পদরদচত শকউ দাফনে 

েরীক ো হনয় চনল শযনত চাইনল মতৃ বুদির 

ওলীনদর দেকে শেনক অেুমদত দেনয় যানব। 

(আহসােলু ফাতাওয়া-৪/ ২১৪) 

(১৮) দাফেকাযণ শেষ হওয়ার পর সূরা ফাদতহা, 

সূরা ইেলাস এবাং দরূদ েরীফ ইতুাদদ পনড় 

মাদয়ুনতর জেু সওয়াব শরসােী করনত পানর এবাং 

সকনল দমনল দুআ করনত পানর। (আহসােলু 

ফাতাওয়া-৪/ ২২৩) 

(১৯) পাশ্বণবতণী আত্মীয়-স্বজনেরা মৃতবুদির 

পদরবারবনগণর জেু একদদনের োবানর বুবস্থা 

করনব। শকেো, দুঃে-শবদোর কারনর্ মাদয়ুনতর 

আত্মীয়নদর োবার পাকানো/ রান্না করা এবাং তা 

োওয়ার দদনক শেয়াল োনক ো। (আযীযুল ফাতাওয়া-

৩২৪) 

মতৃুু র পর বজণেীয় কাজ 

(১) কানরা ইদন্তকানলর পর তার লাে মাদের উপর 

রােনব ো বরাং শকাে োদেয়ার উপর রােনব। (আদ 

দুররুল মুেতার-৩/ ৮৪) 
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(২) সবনরর পদরপন্থী শকাে আচরর্ কানরা শেনক 

িকাে ো পায় শসদদনক দবনেষভানব লিু রােনব। 

শযমে: বড় আওয়ানজ ক্রন্দে করা, পদরনধয় বস্ত্র 

দিোঁনড় শফনড় শফলা, মাো-বুক চাপড়ানো, জাদহলী 

যুনগর েব্দ মনুে উচ্চারর্ করা ইতুাদদ শেনক 

অবেুই দবরত োকনব। কারর্, এর ফনল মৃত 

বুদিনক অনেক শিনত্র আযাব শভাগ করনত হয়। 

তনব অন্তর বুদেত হওয়া এবাং মতুৃুনোনক শচাে 

দদনয় অশ্রু শবর হওয়া সবর পদরপন্থী েয়, বরাং তা 

সুন্নাত। 

স্বয়াং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাম-এর 

পুত্র হযরত ইবরাহীম রা.-এর ইদন্তকানলর পর 

রাসূনলর সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাম শচাে দদনয় 

পাদে শবর হনয়নি। (বুোরী েরীফ-হাদীস োং-৬২৯৪, 

দতরদমযী েরীফ-হাদীস োং- ৯৮৪) 

(৩) মতৃ বুদিনক শগাসল শদয়ার পূনবণ তার পানে 

বনস কুরআে দতলাওয়াত করনব ো বরাং সওয়াব 

শরসােীর জেু কুরআে োেী করনত চাইনল তা অেু 
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স্থানে করনব। তনব তা দবো পাদরশ্রদমনক হওয়া 

জরুরী। (আদ্ দুররুল মুেতার-৩/ ৮৩, রহীদময়াহ-৮/ ১৯৭) 

(৪) ইদন্তকানলর পরও পদণার দবধাে বহাল োনক। 

তাই জীবদ্দোয় যানদর সানে শদো সািাৎ 

োজানয়য দিল তারা মৃত বুদিনক শদেনত পারনব 

ো। সুতরাাং শবগাো পুরুনষর লাে শবগাো 

মদহলানদর জেু শদো দেনষধ, শতমদেভানব শবগাো 

মদহলার লাে শবগাো পুরুনষর জেু শদো দেনষধ। 

তনব স্বামীর-স্ত্রীর মৃতুুর পর এনক অপনরর শচহারা 

শদেনত পারনব। (সূরা দেসা, আয়াত-২২, ফাতাওয়ানয় 

োমী, ২/ ১৯৫-১৯৮/ আহসােুল ফাতাওয়া, ৪/ ২১৯/ 

ফাতাওয়ানয় মাহমূদদয়া, ২/ ৩৯৮) 

এমদেভানব আত্মীয়-স্বজেনদর মধু শেনক যানদর 

পরস্পনর শদো-সািাৎ োজানয়য, অনেক শিনত্র 

শদো যায় তারা এনক অপরনক জদড়নয় ধনর কাোঁদনত 

োনক। এ জাতীয় হারাম কাজ শেনক অবেুই দবরত 

োকনব। 

(৫) অনেনক মতৃ বুদির িদব উদিনয় তা সাংরির্ 

কনর এবাং পদত্রকায় শদয়, যা অতুন্ত গদহণত কাজ, 
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দবধায় তা শেনক দবরত োকনব। (আহসােলু ফাতাওয়া-

৪/ ২১৯) 

(৬) মৃত বুদির পেম, শগাোঁফ, েে, কতণে করনব 

ো। এমদেভানব তার চুল দাদড় আোঁচড়ানো শেনকও 

দবরত োকনব। সমানজর অনেক মেূণ শলাক 

মতৃবুদির োভীর েীনচর পেম কাোনক সুন্নাত 

মনে কনর তানদর এ ধারর্া দিক েয়। (আদ্ দুররুল 

মুেতার-২/ ১৯৮) 

(৭) মতুৃুর পনর দবদভন্ন অজুহানত আমানদর শদনে 

দাফনে শয শদরী করা হয় তা েরীআত সম্মত েয়। 

কারর্, েরীআনত মদুণানক যত তাড়াতাদড় সম্ভব 

দাফে করার দেনদণে শদয়া হনয়নি। এ বুাপানর 

স্পষ্ট অনেকগুনলা হাদীস দবদুমাে রনয়নি। সুতরাাং 

শবদে শদরী করার অবকাে শেই। কানজই মাদয়ুনতর 

শিনল শমনয়নদর উপদস্থদতর জেু দাফনে শদরী করা 

দিক েয়; বরাং তারা অেুপদস্থত োকনলও উপদস্থত 

আত্মীয়-স্বজে তাৎিদর্কভানব দাফে কাযণ শেষ 

কনর শফলনব, পনর তারা এনস কবর দযয়ারত 

করনব এবাং দু‘আ করনব। তারা দূনর োনক এবাং 
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এনস শদেনব- এই অজুহানত তানদর জেু দাফনে 

দবলম্ব করা যানব ো। (দতরদমযী েরীফ-১/ ২০৬) 

(৮) অনেনক মাদয়ুনতর শচহারা শদোনোর জেু 

অনেক সময় েষ্ট কনর; অেচ এর জেু আলাদা 

সময় বরাদ্দ করা দিক েয় বরাং স্বাভাদবক কাজ 

কনমণর মনধু এো শসনর শেয়া কতণবু বা একান্ত 

জরুরত পড়নল কাফে পরানোর পর জাোযার পূনবণ 

অল্প সমনয়র মনধু শদদেনয় শদয়া যায়। দকন্তু 

জাোযার পর বা কবনর শুইনয় শদোনো উদচত েয়। 

এর মনধু কনয়ক রকনমর িদত রনয়নি। (আহসােুল 

ফাতাওয়া-৪/ ২১৯) 

(৯) অনেনক জাোযার জামাআনত শলাকসাংেুা বৃদি 

করার জেু োো অজুহাত শপে কনর োনক। শযমে 

তারা বনল োনক শয, এেে সকাল আে ঘদেকায় 

জাোযা পড়নল জাোযায় শলাক সাংেুা শবদে হনব 

ো। সুতরাাং বাদ শজাহর- বাদ জুমুআ জাোযার 

োমায অেুদষ্ঠত হনব। তানদর এ কোও েরীআত 

সম্মত েয়। মৃতুুর এ’লানের পর কানরা জাোযায় 

যদদ শবদে শলাক উপদস্থত হয়, তাহনল এো তার 
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ভানগুর দবষয় এবাং ফযীলনতর দজদেস। দকন্তু তাই 

বনল জাোযার োমানয শবদে শলাক হাদজর করার 

জেু জাোযার োমায এত দবলম্ব করার অেুমদত 

শেই। এো গুোনহর কাজ। গুোনহর কাজ কনর শবদে 

শলাক হাদজর করার দ্বারা মাদয়ুনতর শতা শকাে 

ফায়দা হনবই ো; বরাং কবনর মু’দমনের জেু 

িস্তুতকৃত জান্নানতর দবিাো, জান্নানতর শলবাস, 

জান্নানতর হাওয়া শেনক বদঞ্চত হনয় যানব। 

মতৃ বুদি আমানদর কানরা মা হনত পানর, বাপ 

হনত পানর, ভাই হনত পানর, শবাে হনত পানর; দকন্তু 

তারা শকউ শতা আমানদর বান্দা েয়, বান্দা শতা 

আল্লাহ রাব্বলু আলামীনের। েরীআনতর হুকুম 

লঙ্ঘে কনর দাফনে দবলম্ব করনল আল্লাহর দেকে 

আমানদর জবাবদদহী করনত হনব। শুধু তাই েয়, 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাম এবাং ঐ 

মতৃ বুদির দেকেও জবাবদদহী করনত হনব। 

সুতরাাং েরীআনতর হুকুম লঙ্ঘে কনর দাফনে দবলম্ব 

করনল আল্লাহর দেকে আমানদর জবাবদদহী করনত 

হনব। শুধু তাই েয়, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইদহ 
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ওয়াসাল্লাম এবাং ঐ মৃত বুদির দেকেও জবাবদদহী 

করনত হনব। সুতরাাং েরীআনতর হুকুম অমােু কনর 

তার জাোযা ও দাফনে দবলম্ব কনর জান্নানতর 

দবদভন্ন দেআমত শেনক তানক বদঞ্চত করার অদধকার 

আমানদর শেই। (আহসােুল ফাতাওয়া-৪/ ২৪২) 

(১০) অনেক শলাকনক শদো যায়- তারা মৃতুুর পর 

লাে শদনের বাদড়নত বাপ-মানয়র সানে দাফে 

করার ওদসয়ুত কনর যায়। অেচ এরূপ ওদসয়ুত 

করা েরীআত সম্মত েয়, এবাং অেুনদর জেু শস 

ওদসয়ুত পূর্ণ করাও দিক েয়। অনেনক এ ধরনের 

ওদসয়ুত িাড়াও দেনজর আত্মীয়-স্বজনের লাে 

শদনের বাদড়নত দেনয় যায়। এক শদে শেনক আনরক 

শদনে দেনয় যায়, দবনদে শেনক শদনে দেনয় আনস। 

অেচ এগুনলা দাফনে দবলম্ব হওয়ার কারর্ হওয়ায় 

এ সব কাজ দেনষধ। 

েরীআনতর ফয়সালা হল, শয বুদি শয স্থানে বা শয 

েহনর মারা শগল, তানক তৎপাশ্বণবতণী মসুলমােনদর 

শকাে শগারস্থানে দাফে কনর দদনত হনব। লাে 

দূরবতণী শকাে স্থানে স্থাোন্তর করা যানব ো। কারর্, 
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এনত দাফে দবলদম্বত হয় এবাং েবী সাল্লাল্লাহু 

আলাইদহ ওয়াসাল্লাম-এর দেনদণনের দবনরাদধতা করা 

হয়। তািাড়া অনেক োকা-পয়সারও অপচয় হয়। 

সুতরাাং তা কনিারভানব পদরতুাজু। 

উনল্লদেত দবষয়গুনলার িদত লিু রাো েুবই 

গুরুত্বপূর্ণ দবষয়, অেচ এসব বুাপানর শবদে 

বেদেলু লিু করা যায়। কানজই িনতুনকরই 

উদচত (দবনেষ কনর দবদেষ্ট উলামানদর কতণবু 

হনে) দেনজর সন্তাোদদ, পদরবার-পদরজে ও 

আত্মীয়নদরনক সুস্থ অবস্থায় মাসআলাদে বুদঝনয় 

আমল করার জেু শজার তাগীদ দদনয় যাওয়া, 

যানত তার আত্মীয়রা এরূপ গদহণত কাজগুনলা ো 

কনর। এিাড়াও কাফে-দাফনে দবলম্ব হওয়ার 

আনরা যত কারর্ হনত পানর, তার সবগুনলা 

পদরহার করা সকনলর জেু জরুরী কতণবু এবাং যত 

কম সমনয় সম্ভব কাফে-দাফে কাযণ সমাধা করা 

জরুরী। (বুোরী েরীফ-হাদীস োং-১৩১৫, আদ্ দুররুল 

মুেতার-৬/ ৬৬৬, আল বাহরুর রাদয়ক-২/ ৩৩৫, আহসােুল 

ফাতাওয়া-৪/ ২০৯, ২১০, আহকানম মাদয়ুত, ৮৫) 
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(১১) অনেক জাোযার শিনত্র আনরকদে বদরসম 

লিু করা যায় শয, জাোযার োমানযর পূনবণ 

সমনবত মুসদল্লনদরনক দজজ্ঞাসা করা হয়, শলাকদে 

শকমে দিনলে? সকনল উত্তর শদয়, ভাল দিনলে। 

এর ফযীলত বর্ণো করা হয় শয, যদদ দতেজে 

শলাক কানরার বুাপানর ভাল বনল সািু শদয়, 

তাহনল আল্লাহ তানক মাফ কনর শদে। এবাং তানক 

জান্নাতবাসী কনরে। এ হাদীস শতা দিক দকন্তু এর 

অেণ এ ভানব জবরদদিমলূক সািু উসূল করা েয়। 

বরাং এর অেণ হল, শলানকরা তানদর দেজস্ব 

আনলাচোয় স্বতঃসূ্ফতণভানব মদুণা বুদির িোংসা 

করনব শয, আহ! অমকু বুদি দুদেয়া শিনড় চনল 

শগনি, শলাকো বড় ভাল মােুষ দিল! এ ধরনের 

স্বতঃসূ্ফতণ িোংসা যদদ মু’দমেনদর শেনক িকাে 

পায়, তাহনল শসো সদতুই ভানগুর দবষয় এবাং 

ফযীলনতর দজদেস দকন্তু জবরদদি সািু উসূল 

করার দ্বারা এ ফযীলত হাদসল হয় ো। বরাং 

অনেনক বাধু হনয় দমেুা সািু শদয় এবাং এমে 
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কো মনুে বনল যা তার অন্তর স্বীকার কনর ো। 

এরূপ করা উদচৎ েয়। 

(১২) জাোযার োমায একাদধক বার পড়া হয় এো 

েরীআত সম্মত েয়। বরাং তা একবার হওয়াই 

বাঞ্ছেীয়। হুাোঁ, যদদ মৃত বুদির শকাে ওলী 

জাোযায় েরীক ো হনয় োনক এবাং তার পি 

শেনক পনূবণ আদায়কৃত োমানযর অেুমদতও ো 

শেনক োনক, তাহনল শসই ওলী পূনবণর োমানয যারা 

অেুপদস্থত দিল তানদরনক দেনয় দদ্বতীয়বার জাোযা 

োমায পড়নত পানর। দকন্তু িেমবার যদদ জাোযায় 

শকাে ওলী েরীক হনয় োনক বা জাোযা পড়ার 

অেুমদত দদনয় োনক, তাহনল শসনিনত্র দদ্বতীয়বার 

জাোযার োমায পড়া জানয়য েয়। (ফাতাওয়ানয় 

োমী-২/ ২২২-২২৩, আহসােুল ফাতাওয়া-৪/ ২১৩) 

(১৩) শতমদেভানব গানয়বাো জাোযার শয িো চালু 

রনয়নি, তা-ও হাোফী মাযহানব সহীহ েয়। 

গানয়বাো জাোযা জানয়য োকনল েবীজী সাল্লাল্লাহু 

আলাইদহ ওয়াসাল্লাম-এর অনেক দিয় সাহাবী রা. 

দবদভন্ন দজহানদ শয েহীদ হনয়নিে, েবী সাল্লাল্লাহু 
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আলাইদহ ওয়াসাল্লাম অবেুই মদীোয় শেনক 

তানদর গানয়বাো জাোযা পড়নতে। অেচ েবী 

সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাম এরূপ কনরেদে। শয 

দু’দে ঘেো উনল্লে কনর শকউ শকউ এ দবষয়দেনক 

জানয়য বলনত চাে, মলূত শসগুনলা গানয়বাো 

জাোযা দিল ো। বরাং েবী সাল্লাল্লাহু আলাইদহ 

ওয়াসাল্লাম আল্লাহর কুদরনত লাে সচনি শদনে 

শদনে জাোযা পদড়নয়নিে। যদদও লাে দূনর দিল, 

দকন্তু আল্লাহ তা‘আলার পি শেনক দবনেষ 

ইদন্তজানমর কারনর্ তা সম্ভব হনয়দিল বনল হাদীনস 

উনল্লে রনয়নি। সুতরাাং ঐ ঘেো দ্বারা গানয়বাো 

জাোযার দলীল শপে করা সহীহ েয়। (ফাতহুল 

ক্বদীর, ২/ ৮১/ , জাওয়াদহরুল ফাতাওয়া-২/ ১৮, 

ফাতাওয়ানয় মাহমূদদয়া-৭/ ২২৭) 

(১৪) আনরকদে বদরসম হল, অনেনক জাোযার 

োমানযর পনর মদুণার শচহারা শদোয়। অেচ জাোযা 

োমানযর পনর মদুণার শচহারা আর ো শদোনো 

উদচত। কারর্, িেমত এনত দাফে দবলদম্বত হয়, 

যা েরীআনত দেদষি। (আহসােলু ফাতাওয়া-৪/ ২১৯, 
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ফাতাওয়ানয় মাহমূদদয়া- ২/ ৩৯৮, বুোরী েরীফ-হাদীস োং-

২৬৯৭) 

দদ্বতীয়ত জাোযার পর মদুণার বুাপানর ভাল-মনন্দর 

ফয়সালা হনয় যায়। অনেনকর শচহারায় পদরবতণেও 

আনস। তানত আল্লাহ ো করুে, তার শচহারা 

শদোনো হনল মানঝ কু-ধারর্ার সৃদষ্ট হনত পানর, যা 

মদুণার জেু েুবই োরাপ। কারর্, মদুমেনদর ধারর্ার 

দভদত্তনত অনেক ফয়সালা হনয় োনক। কানজই 

জাোযার োমানযর পর দবনেষ কনর কবনর 

মাদয়ুতনক শরনে মদুণার শচহারা শদোনোর িো বন্ধ 

করা উদচত। 

(১৫) আনরকদে বদরসম এই শয, মদুণানক কাোঁনধ 

কনর কবরস্থানে শেয়ার সময় শলানকরা উচ্চঃস্বনর 

কাদলমানয় তাদয়ুবা ও কাদলমানয় োহাদাত পড়নত 

োনক, এো দিক েয়। (বুোরী েরীফ, হাদীস োং-২৬৯৭, 

আদ দুররুল মুেতার-২/ ২৩৩, আহকানম মাদয়ুত-২৪০, 

ইমদাদুল মুফতীে-১৬৪, আল বাহরুর রাদয়ক্ব, ২/ ৩৩৬) 

বরাং এনিনত্র স্বাভাদবক গদতনত েীরনব দু‘আ 

কালাম পাি করা এবাং মদুণার জেু মনে মনে 
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ইদিগফার পড়নত পড়নত কবরস্থানের দদনক অগ্রসর 

হওয়া কতণবু। শকাে রকম হাসাহাদস বা রাং 

তামাোর কো বলনব ো। দচল্লাদচদল্ল কনর কান্নাকাদে 

করনব ো; বরাং মনে মনে দচন্তা করনব শয, আজ 

শযভানব আদম মদুণানক দেনয় যাদে, আগামীনত শয 

শকাে সময় দিক এভানব আমানকও শলানকরা কাোঁনধ 

কনর কবরস্থানে দাফে কনর আসনব। এর জেু 

আমার দক িস্তুদত আনি বা িস্তুদত শেয়ার জেু 

আদম শকে দবলম্ব করদি। 

অনেক স্থানে মাদয়ুনতর োনের উপর কাদলমা বা 

আয়াতুল কুরসী ইতুাদদ আয়াত েদচত চাদর দদনয় 

মাদয়ুতনক শিনক শদয়া হয়, আবার অনেনক 

কাফনের কাপনড় আয়াতুল কুরসী বা অেু শকাে 

আয়াত দলনে শদয়, এ সবই োজানয়য। শকেো, এর 

দ্বারা পদবত্র কুরআনের আয়ানতর শবহুরমতী ও 

অবমােো হয়। অনেক শিনত্র করুআনের আয়ানত 

োপাক শলনগ দগনয় তা গুোনহর কারর্ হনয় দাোঁড়ায়। 

সুতরাাং এ জাতীয় িো পদরহার কনর মদহলা 

মাদয়ুতনক সাধারর্ চাদর দ্বারা শিনক দদনব। পুরুষ 
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মাদয়ুতনক িাকার শকাে িনয়াজে শেই, তারপরও 

িাকনত চাইনল সাধারর্ চাদর দ্বারা িাকনত পানর। 

(বুোরী েরীফ, হাদীস োং-২৬৯৭, আহসােুল ফাতাওয়া-১/ 

৩৫১, ফাতাওয়ানয় মাহমূদদয়া-২/ ৪০১) 

(১৬) অনেনক লানের আনগ আনগ বা পাোপাদে 

চলনত োনক, এোও দিক েয়। বরাং লাে বহেকারী 

বুতীত সকনলই লানের দপনি দপনি চলনব এবাং 

লাে জদমনে রাোর পূনবণ শকউ বসনব ো। (আবু 

দাউদ েরীফ, হাদীস োং-৩১৮০, আদ্ দুররুল মুেতার-২/ 

২৩৬, আল বাহরুর রাদয়ক-২/ ৩৩৩) 

(১৭) জাোযা োমানযর পর অনেক স্থানে দাফনের 

পূনবণ সদম্মদলতভানব দু‘আও মেুাজাত করা হয়, এো 

োজানয়য। েরীআনত এর শকাে দভদত্ত শেই। 

েরীআনতর দৃদষ্টনত জাোযাই হনে মদুণার জেু 

দ’ূআ স্বরূপ| সুতরাাং উি দু‘আর পর আনরকদে 

দু‘আ করার অেণ হনে পূনবণর দু‘আদে যোেণ দিল ো 

এমে মনে করা। এো শয কত বড় অপরাধ, তা 

সহনজই অেুনময়! সুতরাাং এ রসম বন্ধ করা 

অপদরহাযণ কতণবু। (বুোরী েরীফ ২/ ৬৫২, আল বাহরুর 
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রাদয়ক ২/ ৩২১, আহসােুল ফাতাওয়া-১/ ৩৫২, েুলাসাতুল 

ফাতাওয়া-১/ ২২৫) 

তনব দাফে কাযণ শেষ হওয়ার পর সূরা-কালাম 

পনড় সদম্মদলতভানব মেুাজাত করা যায়। 

(ফাতাওয়ানয় োমী-২/ ২৩৭) 

(১৮) জাোযার বুাপানর আনরকদে বদরসম হল, 

দবো অপারগতায় মসদজনদ জাোযা পড়া। 

েরীআনতর দৃদষ্টনত মসদজনদ জাোযা পড়া মাকরূহ। 

চাই জাোযা ও মসুল্লী মসদজনদ োককু বা লাে 

মসদজনদর বাইনর এবাং মুসল্লী মসদজনদর দভতনর 

োককু, সবণাবস্থায় জাোযার োমায মাকরূহ হনব। 

এভানব জাোযা পড়নল জাোযার ফরনয শকফায়া 

আদায় হনয় যানব বনে; দকন্তু সকনলই জাোযার 

োমায পড়ার দবরাে সওয়াব শেনক মাহরূম হনয় 

যানব। সুতরাাং দবো অপারগতায় কেনো মসদজনদ 

জাোযা োমায ো পড়া উদচত। বরাং মসদজনদর 

সামনে জাোযা োমানযর জেু স্থাে রাো উদচত। 

উনল্লেু, দেয়ম হল- শকাে মানি-ময়দানেই জাোযা 

োমায পড়া, অবেু শযোনে জাোযা োমায পড়ার 
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মত শকাে স্থাে শেই বা স্থাে আনি দকন্তু বৃদষ্ট-

বাদনলর কারনর্ শসোনে পড়া সম্ভব হনে ো। এ 

ধরনের অপারগতার শিনত্র মসদজনদ জাোযা 

োমায পড়ার অবকাে আনি। তনব শস শিনত্রও 

এতেুকু শচষ্টা করা দরকার, যানত কনর মদুণানক 

মসদজনদর দভতনর িনবে করানত ো হয়। বরাং 

ইমাম বরাবর বাইনর শকাে বুবস্থা রােনব। 

(ফাতাওয়ানয় োমী, ২/ ২২৪-২২৫, আলবাহরুর রাদয়ক ২/ 

৩২৭, োসবুর রায়াহ ২/ ২৭৫) 

(১৯) স্বাভাদবক ভানব জাোযা বতরী হনয় যাওয়ার 

পর ওয়াদিয়া োমানযর সময় হনয় শগনল জাোযার 

োমায ফরয োমায পরবতণী সুন্নাত আদানয়র পর 

আদায় করনব। (আদ্ দুররুল মুেতার-২/ ১৬৭, ইমদাদুল 

ফাতাওয়া-১/ ৭৩৭) 

দাফে পরবতণী করর্ীয় কাজ 

(১) আত্মীয়-স্বজনেরা মৃত বুদির জেু আল্লাহর 

দরবানর মাগদফরানতর দু‘আ করনত োকনব। 

দকতানব রনয়নিঃ 

 -هدية االحياء اىل االموات
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অেণ: ইদিগফার হনে জীদবতনদর পি শেনক 

মতৃনদর জেু হাদদয়া স্বরূপ। (শুআবুল ঈমাে দলল 

বাইহাকী-হাদীস োং ৭৫২৭) 

এ শিনত্র আল্লাহ তাআলা দেনজই দু‘আ 

দেদেনয়নিে:  

(ক) رىب ارحمهما كما ربياىن صغريا 
অেণ: শহ আল্লাহ! তুদম (দপতা-মাতার) তানদর িদত 

অেুগ্রহ কর শযমেদে তারা কনরনিে আমানদর সানে 

বেেনব। (সূরা-বেী ইসরাঈল, আয়াত-২৪) 

(ে) سابربنا اغفرىل ولوالدى وللمؤمنني يوم يقوم احل - 

অেণ: শহ আল্লাহ! আমানক এবাং আমার দপতা-

মাতানক আর সকল মদুমেনদরনক দহসাব দদবনস 

িমা করুে। (সূরা ইবরাহীম, আয়াত-৪১) 

মতৃরা দেনজর অনেক শেক আমল শদনে 

আিাযণাদিত হনয় আল্লাহর দরবানর দজজ্ঞাসা 

করনব, আয় আল্লাহ! এসব আমল শতা আদম 

দুদেয়ায় োকনত কদরদে, তনব এগুনলা শকানেনক 
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আসনলা? আল্লাহ বলনবে, শতামার শেক আওলাদরা 

শতামার জেু দু‘ই ইদিগফার কনরনি। (মুসোনদ 

আহমাদ : ১/ ৫০৯) 

(২) দবদভন্ন েফল ইবাদত কনর তার সওয়াব মৃত 

বুদির োনম বেদেনয় দদনব। একই ইবাদনতর 

সওয়াব একাদধক বুদির জেু পািানল সবাই তার 

পদরপূর্ণ সওয়াব পানব। আর শয এই সওয়াব 

শরসােী করনব শসও ঐ পদরমার্ সওয়ানবর ভাগী 

হনব। পূনবণ কৃত েফল ইবাদানতর সওয়াব শরসােী 

ো কনর োকনল পনর দেয়ত করনলও তা মনৃতর 

রূনহ শপ োঁনি যানব। (ফাতাওয়ানয় োমী-৩/ ১৫১, ১৫২) 

মতৃ দপতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের জেু সওয়াব 

শরসােী করা তানদর হক বা িাপু এবাং এো 

জীদবতনদর কতণবু। জীদবতরা মদুণা দপতা-মাতা ও 

আত্মীয়-স্বজনের জেু যতেুকু করনব, তারা মৃতুুর 

পর তানদর জীদবত আত্মীয়নদর শেনক শসরূপ 

পানব। কুরআনে কারীনম আল্লাহ তা‘আলা দপতা-

মাতার জেু দকভানব আল্লাহর দরবানর দু‘আকরনত 
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হনব তার েব্দগুনলাও দতদে দেনজও দেদেনয় 

দদনয়নিে, আর তা কবুল করার ওয়াদাও কনরনিে। 

(সূরা বেী ইসরাঈল, ২৪) 

সুতরাাং দপতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের জেু 

ঈসানল সওয়াব বা সওয়াব শরসােী করা েুবই 

দরকার। হাদীস েরীনফ এনসনি, মােুষনক যেে 

কবনর দাফে করা হয়, তেে তার অবস্থা ডুবন্ত 

মােুনষর েুায় হনয় যায়। েদীনত বা সাগনর যদদ 

জাহাজ তদলনয় যায়, তেে মােুষ শযমে দদনেহারা 

হনয় চতুদদণনক হাত মারনত োনক এই ধারর্ায় শয, 

হানত শকাে দকিু আনস দকো যা আোঁকনড় ধনর শস 

দেনজর জাে বাোঁচানত পানর। মদুণারও শস অবস্থাই হয় 

এবাং শস জীদবতনদর সওয়াব শরসােীর অনপিা 

করনত োনক। যদদ তার আপেজে, আত্মীয়-স্বজে 

বা বন্ধু-বান্ধব দকিু সওয়াব শরসােী কনর, তাহনল 

আল্লাহ তা‘আলা শসোনক বহু গুর্ বৃদি কনর 

জীদবতনদর পি শেনক তানদর শেদমনত হাদদয়া 

দহনসনব শপ োঁনি শদে। (শুআবুল ঈমাে দলল বাইহাকী, 

হাদীস োং-৭৫২৭, দমেকাত-২০৬) 
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এ বুাপানর বুোরী েরীনফ সুস্পষ্ট বহু হাদীস 

দবদুমাে রনয়নি। অনেনক ো জাোর দরুে সওয়াব 

শরসােীনক অস্বীকার কনর োনক। এো ভুল, বরাং 

সওয়াব শরসােী সহীহ ও সুন্নাত। (বুোরী েরীফ-হাদীস 

োং-৬৬৯৯, ফাতাওয়ানয় োমী-৩/ ১৫২) 

(৩) মৃত বুদির দেকেজে ও বন্ধু-বান্ধবনদরনক 

যোসম্ভব ইজ্জত সম্মাে করনব। েবীজী সাল্লাল্লাহু 

আলাইদহ ওয়াসাল্লাম-এর িেমা স্ত্রী হযরত 

োদীজার রা. ইদন্তকানলর পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আলাইদহ ওয়াসাল্লাম তার আত্মীয়-স্বজেনদর দেকে 

হাদদয়া পািানতে। (বুোরী েরীফ-হাদীস োং-৩৮১৬, 

মুসদলম েরীফ- হাদীস োং-২৪৩৫) 

(৪) তার দেকেজে ও বন্ধু-বান্ধবনদর িদত তানদর 

দবপদ আপনদর সময় সহায়তার হাত সম্প্রসাদরত 

করনব। (দতরদমযী েরীফ-২/ ১২) 

(৫) মৃত বুদির ঋর্ ও আমােত যা অেুরা তার 

কানি পায় তা তার মাদলকনদর দেকে শপ োঁনি দদনব। 

শকাে হক অোদায় োকনল চাই তা বান্দার হক 
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শহাক (নযমে-গীবত, কাউনক কষ্ট শদয়া, কানরা 

োকা-পয়সার শেয়ােত করা ইতুাদদ) বা আল্লাহর 

হক শহাক (নযমে- োমায, শরাযা, হজ্জ, যাকাত 

ইতুাদদ) তা পদরনোধ ও আদায় করার বুবস্থা 

করনব। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাম 

বনলে, শকাে আল্লাহওয়ালা ঋর্ আদায় ো কনর 

মারা শগনল কবনর তানক জান্নানতর দেআমত শেনক 

বদঞ্চত রাো হয়। শকাে শকাে হাদীনস আনি, তানক 

বন্দী কনর রাো হয়। ফনল শস েুব শপনরোে োনক। 

অতঃপর আত্মীয়-স্বজেরা উি ঋর্ আদায় কনর 

দদনল দেআমত শপনত োনক। (বুোরী েরীফ-হাদীস োং-

২১২৭, আবু দাউদ েরীফ-হাদীস োং-৩৩৪১, আদ দুররুল 

মুেতার-৬/ ৭৬০) 

শকাে দপতা বা মাতা দুদেয়ার শজলোোয় বদন্দ হনল 

সন্তােরা তানক মিু করার জেু যাবতীয় শচষ্টা 

তদবীর চাদলনয় যায়। শয শকাে উপানয় তানক মিু 

কনর আনে। অেচ দপতা তানক মিু করার জেু 

সন্তােনদরনক বনল যায় ো। দিক তদ্রূপ সন্তােনদর 

কতণবু হল তারা স্বীয় দপতা-মাতা বা আত্মীয়নদরনক 
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তানদর ঋর্ পদরনোধ কনর আদেরানতর শজলোো 

শেনক মিু করনব। দকন্তু সন্তােনদর এই অেুভূদত 

জাগ্রত করার দাদয়ত্ব হনে দপতা-মাতা উভনয়র। 

আর এই অেুভূদত শকবল শসই সন্তানের মানঝই 

জাগ্রত হনব যানক তার দপতা-মাতা দীেী দেিায় 

দেদিত ও ইসলামী তাহযীব তামাদ্দুনে পদরপক্ব 

কনর শরনে যানব। পািাতু দেিায় দেদিত কনর 

শরনে শগনল এবাং তানদরনক দীেদার বাদেনয় ো 

শগনল বা দ্বীেদার বাোনোর বুবস্থা ো কনর শগনল 

সন্তানের মনধু এই অেুভূদত জাগ্রত হওয়ার আো 

দুরাো বব দকিু েয়। 

(৬) মৃত বুদি শকাে জানয়য ওদসয়ুত কনর শগনল 

তার শরনে যাওয়া সম্পদত্তর দতে ভানগর এক ভাগ 

দ্বারা তা পূরর্ করনব। এর শবদে ওদসয়ত কনর 

শগনল তা পূরর্ করা ওয়াদরেনদর জেু জরুরী েয়। 

(আদ দুররুল মুেতার-৬/ ৭৬০) 

(৭) মানঝ মনধু তানদর কবর দযয়ারত করনব। 

হাদীস েরীনফ কবর দযয়ারনতর দেনদণে ও ফযীলত 
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বদর্ণত হনয়নি। দবনেষ কনর সন্তানের জেু িদত 

শুক্রবার দপতা-মাতার কবর দযয়ারনতর অনেক 

ফযীলত বদর্ণত হনয়নি। (শুআবুল ঈমাে দলল বাইহাকী-

হাদীস োং-৭৫২২, দমেকাত েরীফ, ১/ ১৫৪, রদ্দুল মুহতার-

২/ ২৪২) 

সুতরাাং সম্ভব হনল িদত শুক্রবানর কবর দযয়ারত 

করা উদচত। িদত শুক্রবার সম্ভব ো হনল যেেই 

সুনযাগ হয় তেেই দপতা-মাতা ও অেুােু 

মরুব্বীনদর কবর দযয়ারত করনব। এনত আদেরানতর 

কো স্মরর্ হয় এবাং পরকানলর জেু িস্তুদত গ্রহর্ 

করা সহজ হয়। কবনর মাদয়ুতনক দাফে করার 

পরপরই কবর দযয়ারত করা যায় এবাং একাকী বা 

সদম্মদলত উভয় সূরনতই দু‘আ করা জানয়য। কবর 

দযয়ারনতর দেয়ম এই শয, সম্ভব হনল মদুণার পানয়র 

দদক দদনয় কবনরর পদিম পানশ্বণ দগনয় পূবণমুেী হনয় 

অেণাৎ মদুণার শচহারামুেী হনয় দাোঁড়ানব। িেনম 

কবরবাসীনদরনক এইভানব সালাম করনব : 

غفر الله لنا ولكم انتم لنا السالم عليكم يا اهل القبور، ي
 سلف وحنن باالثر



www.darsemansoor.com 

এরপর সম্ভব হনল সূরা ইয়াসীে দতলাওয়াত করনব 

বা কমপনি সূরা ফাদতহা একবার, সূরা ইেলাস 

দতেবার এবাং দরূদ েরীফ এগারবার পনড় মদুণার 

জেু সওয়াব শরসােী করনব। যদদ ঐ অবস্থায় 

পূবণমুেী হনয় দুআ কনর, তাহনল হাত তুলনব ো। 

আর যদদ দকবলামুেী হনয় দু‘আকনর, তাহনল হাত 

তুলনত পানর। এরপর আদনবর সানে কবরস্থাে 

শেনক চনল আসনব এবাং কবরবাসীনদর শেনক 

েসীহত হাদসল করনব। (রদু্দল মুহতার, ২/ ২৪২, ইমদাদুল 

ফাতাওয়া-১/ ৫০০, আহসােুল ফাতাওয়া-৪/ ২১২) 

মদহলানদর ইদ্দত পালনের দেয়ম 

মতৃ বুদি যদদ পুরুষ হয়, তাহনল তার স্ত্রী গভণবতী 

ো হনল চার মাস দেদদে ইদ্দত/ শোক পালে 

করনব। আর গভণবতী হনল সন্তাে িসব হওয়া পযণন্ত 

ইদ্দত পালে করনব। ইদ্দত পালনের অেণ হল, 

স্বামী-স্ত্রী শয ঘনর বসবাস করত, উনল্লদেত সময় 

অদতবাদহত হওয়া পযণন্ত ঐ ঘনরই তানক অবস্থাে 

করনত হনব। দচদকৎসা বা জীদবকার িনয়াজে িাড়া 

বাদড় শেনক বাইনর শবর হওয়া জানয়য েয়। সুতরাাং 
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ইদ্দত অবস্থায় শকাোও শবড়ানত যাওয়া, শরাগী 

শদেনত যাওয়া বা শকাে অেুষ্ঠানে যাওয়া োজানয়য 

ও হারাম। তািাড়া ইদ্দত শেষ হওয়া পযণন্ত শকাে 

রকম সাজ-সজ্জা গ্রহর্ করাও দেনষধ। 

কানজই ইদ্দত শেষ হওয়া পযণন্ত অলাংকার পরা, 

হানত শমনহদী লাগানো, আতর বা েুেবু লাগানো, 

সাজনগানজর কাপড় পরা, দচকে দাোঁনতর দচরুদে 

দ্বারা চুল আোঁচড়ানো বা এ ধরনের যত সাজ-সজ্জা 

মদহলারা কনর োনক তা সবই দেনষধ। এ অবস্থায় 

একদম সাদাদসধা োকা জরুরী। এমেদক পাে 

োওয়ায় অভুি োকনল তা শেনয় শিাে লাল করা 

যানব ো। 

বদর্ণত মাসআলাদে সম্পনকণ সমানজর অদধকাাংে 

মদহলারাই অজ্ঞ। সুতরাাং মাসআলাদের বুাপানর 

বুাপক আনলাচো ও িচার হওয়া জরুরী। (আদ 

দুররুল মুেতার- ৩/ ৫১০, ৫১১, ৫৩১, দহদায়া-২/ ৪২৩, ৩/ 

৪২৭) 
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এিাড়া যত আত্মীয়-স্বজে রনয়নি, তানদর মৃতুুনত 

মাত্র দতেদদে শোক পালে করনব। এর শবদে 

জানয়য শেই। হযরত আবু সুদফয়াে রা.-এর 

ইদন্তকানলর তদীয় কেুা রাসূললু্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আলাইদহ ওয়াসাল্লাম দবদব উম্মলু মদুমেীে হযরত 

উনম্ম হাবীবা রা. দতে দদে শোক পালে শেষ 

শমনহদী বুবহার কনরদিনলে এবাং বনলদিনলে, 

রাসূলুল্লাহর সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাম 

ইদন্তকাল হনয় শগনি, তাই শমনহদী বুবহানরর শকাে 

িনয়াজে দিল ো। দকন্তু গতকাল আমার দপতার 

ইদন্তকানলর আমার দতেদদনের শোক পালে শেষ 

হনয় শগনি এোনক কানজ পদরর্ত কনর শদোনোর 

জেুই এ শমনহদী বুবহার কনরদি। 

দ্রুত সম্পদ বণ্টে জরুরী 

কাফে-দাফে শেনষ যত তাড়াতাদড় সম্ভব শকাে 

হক্কােী আদলম মফুতীর মাধুনম ওয়াদরেনদর মানঝ 

মীরাি বণ্টে কনর িনতুকনক তার দেধণাদরত অাংনে 

তার মাদলকাো বুদঝনয় দদনব। োবাদলগ শিনল বা 

শমনয়র অাংে-ইয়াতীনমর দযদে অদভভাবক বা মরুব্বী 
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হনব এবাং ইয়াতীম ও তার ধে-সম্পদ দযদে 

শদোশুো করনবে, তার হানত বুদঝনয় দদনব। এো 

েুবই জরুরী। (সূরা দেসা, আয়াত-৬/ মাআদরফুল কুরআে, 

২/ ৩০৬) 

কারর্, জরুরী দভদত্তনত এো করা ো হনল িেমত 

ওয়াদরেনদর মনধু শকউ োবাদলগ োকনল তার মাল 

োওয়া পড়নব। আর ইয়াতীনমর মাল োওয়া মানে 

জাহান্নানমর আগুে দ্বারা উদর/নপে ভদতণ করা। 

আল্লাহ তাআলা ইরোদ কনরে, ‘দেিয়ই যারা 

ইয়াতীনমর মাল অেুায়ভানব ভির্ কনর, তারা 

তানদর শপনে আগুে ভনর’। 

হুাোঁ, যদদ শকউ স্ত্রীনক গভণবতী অবস্থায় শরনে মারা 

যায়, তাহনল তেে বাচ্চা িসব হওয়া পযণন্ত মীরাি 

বণ্টনে দবলম্ব করনব। কারর্, শপনে শিনল দক শমনয় 

তা জাো শেই। আর উভনয়র মীরাি এক সমাে েয়, 

তাই শদরী করার িনয়াজে রনয়নি। (ইসলানহ 

ইেদকলানব উম্মত-সূত্র : আহকানম মাদয়ুত-১৯০) 
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দদ্বতীয়ত ওয়াদরেনদর মনধু শকউ োবাদলগ ো 

োকনলও শবােনদর অাংে শগাো সম্পনদ রনয়নি। 

আর দ্রুত মীরাস বণ্টে ো করা হনল েরঈ অেুমদত 

বুতীত তানদর সম্পদ ভির্ করা হয়, এোও 

জুলুনমর পযণায়ভুি এবাং অনেুর হক েষ্ট করার 

োদমল। তািাড়া এর দ্বারা দেনজরও হারাম োওয়া 

হয়, স্ত্রী-সন্তােনদরনকও হারাম োওয়ানো হয়। 

ইয়াতীনমর শদোশুোর ফযীলত 

শকউ যদদ ইয়াতীম তো োবাদলগ শিনলনমনয় শরনে 

মারা যায়, তাহনল শস শযে দীেী দেিা লাভ করনত 

পানর মতৃ বুদির দেকেজেরা শসদদনক দবনেষভানব 

শেয়াল রােনব। হাদীস েরীনফ ইয়াতীনমর 

শদোশুো করার অনেক ফযীলত বদর্ণত হনয়নি। 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাম ইরোদ 

কনরে, আদম ও ইয়াতীনমর লালে-পালেকারী এই 

দুই আেুনলর মত। অেণাৎ হানতর দুদে আেুল শযমে 

পাোপাদে আনি তদ্রূপ ইয়াতীনমর লালে-

পালেকারী জান্নানত আমার সানে পাোপাদে 
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অবস্থাে করনব। (বুোরী েরীফ-হাদীস োং- ৫৩০৪, 

৭১৩৮, মুসদলম েরীফ-হাদীস োং-১৮২৯) 

দবধবা মদহলার দববাহ শদয়া েরীয়নতর হুকমু 

ইয়াতীম বাচ্চার শদোশুো বা এ ধরনের শকাে েরঈ 

উযর ো োকনল আত্মীয়-স্বজে দবধবা মদহলানদর 

দববানহর বুবস্থা করনব। করুআনে কারীনম 

তানদরনক দববাহ শদয়ার িদত উৎসাদহত করা 

হনয়নি। ইরোদ হনে, শতামানদর মনধু যারা দবধবা 

তানদরনক দববাহ কদরনয় দাও। (সূরা বাকারা-আয়াত-

২৩৪/ ২৪০, সূরা েূর, আয়াত-৩২) 

হযরত েবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাম 

এর দবদবগনর্র মনধু হযরত আদয়ো রা. িাড়া 

সবাই দিনলে দবধবা। (সীরানত োতামুল আদম্বয়া-২৬, 

তাকদমলানয় ফাতহুল মুলদহম-১/ ৯৭) 

দবধবানদরনক দববাহ ো শদয়া বা তানদর দববাহ ো 

বসা দহন্দুয়ােী িো। শকউ এ িোনক পিন্দ করনল 

তার ঈমাে োকনব ো। ইসলাম দবধবাদববাহনক 
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বুাপক করার বুাপানর অনেক তাকীদমলূক বাকু 

বুবহার কনরনি। (মুসোনদ আহমদ-হাদীস োং-১৯৮০৭)  

দবধবা দববানহর মনধু বহুদবধ কলুার্ রনয়নি এবাং 

তা ো করার মনধু অনেক িদতর আোংকা রনয়নি। 

শযমে, তানদর দববাহ ো হনল দযো বুাপক হনয় 

এমে শরাগ িদড়নয় পড়নব, যার োম পূনবণর 

শলানকরাও শুনেদে। 

দাফে পরবতণী বজণেীয় কাজ 

সওয়াব শরসােীর োনম বতণমানে এমে অনেক কাজ 

করা হয়, েরীআনত যার শকাে দভদত্ত শেই। 

(১) জন্মবাদষণকী, মৃতুুবাদষণকী পালে করা, এ সব 

ইহুদী, েৃষ্টাে ও দহন্দুনদর সাংস্কৃদত। দীেী ইলম ো 

োকার দরুে এ সব দবদআত ও বদরসম 

মসুলমােরা ভাল কাজ মনে কনর চালু কনর 

দদনয়নি। এগুনলা মারাত্মক গুোনহর কাজ। এ 

ধরনের গুোহ শেনক অনেনকর তাওবাও েসীব হয় 

ো। সুতরাাং এগুনলা অবেুই তুাগ করা কতণবু। 
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(বুোরী েরীফ-হাদীস োং-৫৮৯২, মুসদলম েরীফ, হাদীস 

োং-২৫৯) 

েরীআনতর দৃদষ্টনত সারা বির বাপ-মানয়র জেু 

সওয়াব শরসােী করা কতণবু। এর েরীআত শকাে 

দদে তাদরে দেদদণষ্ট কনরদে। সুতরাাং আমানদর 

জেুও মতুৃুর দদেনক সওয়াব শরসােীর জেু দেদদণষ্ট 

কনর শেয়া জানয়য শেই, তারপরও একদদে যদদ 

একেু শবদে করনত মনে চায় তা করনব, দকন্তু শসো 

দিক মতুৃুর তাদরনে হওয়া জরুরী মনে করনব ো 

বরাং; শয শকাে দদে করনল চলনব। 

(২) সওয়াব শরসােীর জেু অনেনক দতে দদো, 

সাত দদো, দত্রো, চদল্লো বা এ জাতীয় রসমী 

অেুষ্ঠাে কনর, কুলোেী কনর, মীলাদ পড়ায়, 

ধুমধানমর সানে ধেী শলাক ও আত্মীয়-স্বজে 

দাওয়াত কনর োওয়ায় ইতুাদদ। এগুনলা ভুল ও 

দহন্দুয়ােী তরীকা। েরীআনতর দৃদষ্টনত েুেীর সময় 

দাওয়াত োওয়ানোর দেয়ম। আর দপতা-মাতা ও 

অেুােু আত্মীয়-স্বজনের মৃতুু শকাে েুেীর দবষয় 

েয়। তাই এ সময় দাওয়াত োওয়ানো কুসাংস্কার। 
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একান্ত যদদ সওয়াব শপ োঁিানোর জেু শকউ োো 

োওয়ানত চায়, তাহনল শুধু গরীবনদরনক দাওয়াত 

কনর োওয়ানব। আর উন্নতমানের গরীব হনে গরীব 

তাদলনব ইলম। সুতরাাং তানদরনক োওয়ানোর 

উনদ্দনেু শকাে ভাল মাদরাসার দলল্লাহ শবাদডাংনয় 

উি োকা দদনয় দদনব। (রদ্দুল মুহতার, ২/ ২৪০, 

আহকানম মাদয়ুত-২৪১, ফাতাওয়ানয় দারুল উলুম-৫/ ৪৪, 

ফাতাওয়া রহীদময়া-১/ ৩৯৬) 

বলা বাহুলু, মদুণানক কবনর রাোর পরবতণী মহুূতণ 

হনতই শস সন্তাোদদ এবাং আত্মীয়নদর পি শেনক 

সওয়াব শরসােীর অনপিা করনত োনক। আর 

আত্মীয়-স্বজে চায় দত্রে দদে বা চদল্লে দদে পর তা 

পািানত। তাহনল তা কত বড় দেবুণদিতা! কানরা 

দপতা যদদ শকাে কারনর্ শজনল যায়, তাহনল শকাে 

আহমক শিনল আনি দক শয চদল্লে দদে পর দপতানক 

শজল শেনক শবর করার তদবীর শুরু কনর? দেিয়ই 

ো! সুতরাাং দত্রো, চদল্লো দহন্দুয়ােী িো, তা 

অবেুই পদরতুাগ করা উদচত। (ফাতাওয়ানয় রেীদদয়া, 

১৩৭) 
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অনেনক োকা-পয়সার দবদেমনয় অেণাৎ চুদির 

মাধুনম কুরআে ও েবীো েতম, মীলাদ ইতুাদদ 

পদড়নয় সওয়াব শরসােী কনর অেবা চুদি িাড়া 

এমদেনতই হাদদয়া বনল দতলাওয়াতকারীনদর দকিু 

োকা-পয়সা দদনয় োনক। তানদর এ কাজ হারাম ও 

োজানয়য। এনত তারাও গুোহগার হয় আর 

দতলাওয়াতকারীও গুোহগার হয় এবাং মাসআলা ো 

জাোর দরুে হারাম পয়সা গ্রহর্ কনর। আর মতৃ 

বুদির আমলোমায় দকিুই শপ োঁনি ো। (ফাতাওয়ানয় 

োমী-২/ ২৪১, ৬/ ৫৬, আহসােুল ফাতাওয়া-১/ ৩৭৫) 

কারর্, এ বুাপানর েরীআনতর দবধাে হল, িেনম 

দতলাওয়াতকারী সওয়াব পায়। তারপর দতদে যার 

োনম বেনে শদে, শস বুদি সওয়াব পায় আর 

দতলাওয়াতকারী যদদ দবদেময় গ্রহনর্র আোয় পনড় 

বা পড়ার কারনর্ দবদেময় গ্রহর্ কনর, তাহনল গলত 

দেয়নতর কারনর্ শস দেনজই শকাে সওয়াব পায় ো 

তো তার সওয়াবই বাদতল হনয় যায়। এরপর শস 

বুদি যদদ অেুনক বেনে শদয়, তাহনল দক দজদেস 

বেনে দদল? তার কানি শতা বেনে শদয়ার মত 
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শকাে সওয়াবই শেই। সুতরাাং বতণমানে এ জাতীয় 

শয িো চলনি, কুরআে হাদীনসর দৃদষ্টনত তা সম্পূর্ণ 

োজানয়য এবাং শধাোঁকা ও িতারর্ার োদমল। (রদ্দুল 

মুহতার, ৬/ ৫৬-৫৭/ আহসােুল ফাতাওয়া-১১/ ৩৭৫) 

হােনরর ময়দানে শদো যানব মুদণার আমলোমায় 

দকিুই শপ োঁনিদে। তেে গলত তরীকায় যারা েতম 

পদড়নয়নি এবাং বুনঝ শুনে এভানব যারা েতনমর 

দবদেমনয় হারাম পয়সা গ্রহর্ কনরনি, তানদর চরম 

শবইজ্জতী হনব। সুতরাাং মদুণার আত্মীয়গর্ দেনজরাই 

যতেুকু পানর কুরআে পনড় সওয়াব বেনে দদনব। 

হাদীস েরীনফ বদর্ণত আনি, দতেবার সূরা ইেলাস 

পড়নল এক েতম কুরআে দতলাওয়ানতর সওয়াব 

পাওয়া যায়। যারা দতলাওয়াত জানেো তারা এো 

পনড় দদনব বা এমে আদলম দ্বারা পড়ানব যারা 

সওয়াব শরসােী কনর োকা-পয়সা গ্রহর্ কনরে ো। 

এর জেু উত্তম বুবস্থা হনে আদলম-উলামানদর 

সানে সম্পকণ গনড় শতালা এবাং তানদর দেকে সবণদা 

যাতায়াত করা। তাহনল তার আত্মীয়-স্বজনের 

মতুৃুনত শস দবদেময় িদাে িাড়াই উি 
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আদলমগনর্র দতলাওয়াত অবেুই পানব ইেো-

আল্লাহ। েবরদার! অেেণক রসম পালে করনব ো। 

কারর্, তানত শকাে ফায়দা শতা শেই, বরাং হারাম 

পন্থায় পয়সা শদয়ার কারনর্ গুোহগার হনত হয়। 

উনল্লেু শয, শকউ যদদ দুদেয়াবী উনদ্দনেু কুরআে 

েরীফ পড়ায়, শযমে-বুবসা-বাদর্নজু উন্নদতর 

জেু, শরাগ-বুাদধ ভাল হওয়ার জেু বা বুবসা-

বাদর্নজু বরকত হওয়ার জেু, তাহনল শসনিনত্র 

দবদেময় শদয়া ও শেয়া উভয়ো জানয়য। এনত 

েরীআনতর দৃদষ্টনত শকাে অসুদবধা শেই। (বুোরী 

েরীফ-২/ ৮৫৪, মুসদলম েরীফ-২/ ২২৪) 

(৩) সওয়াব শরসােীর আনরকদে তরীকা হনে-

গরীব-দমসদকেনদরনক োো োওয়ানো। অনেনক 

মাদয়ুনতর ইজমালী সম্পদত্ত শেনক োো োওয়ায়। 

এ শিনত্র সকল ওয়াদরে যদদ বাদলগ হয় এবাং 

সকনলর পরামনেণ বা সম্মদতনত তা হয়, তাহনল 

েরীআনতর দৃদষ্টনত শকাে অসুদবধা শেই। দকন্তু শকাে 

একজে ওয়াদরেও যদদ োবাদলগ বা পাগল োনক 

বা শকউ এনত অসম্মত োনক, তাহনল এরূপ করা 
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োজানয়য হনব এবাং এই োো োওয়াও োজানয়য 

হনব। এর দ্বারা ইয়াতীনমর মাল োওয়ার গুোহ 

হনব, যদদও ঐ োবাদলগ বা পাগল অেুমদত শদয়। 

শকেো েরীআনত তার অেুমদত গ্রহর্নযাগু েয়। 

এজেু উত্তম পিদত হল সম্পদত্ত বণ্টনের পর 

বাদলগ ওয়াদরেগর্ দেজস্ব মাল শেনক তাওফীক 

অেুযায়ী োওয়ানব। (বাইহাক্বী েরীফ-৬/ ১০১) 

ইয়াতীনমর মাল োওয়া 

বতণমানে অদধকাাংে শিনত্র ইয়াতীনমর মানলর 

সদিক তদারকী করা হয় ো। যার পদরর্দতনত 

ইয়াতীম োবাদলগ সন্তানের মরুব্বী শযমে, মা বা 

বড় ভাই যারা োনক, তারা দেনজরাই ইয়াতীনমর 

মাল শেনয় োনক। আত্মীয়-স্বজে ও শমহমােনদর 

োওয়ানয় তানক। মসদজদ-মাদরাসায় দাে কনর 

োনক। আনলম উলামানদরনক দাওয়াত কনর োইনয় 

োনক। অনেক বির পর ইয়াতীম সন্তাে যেে বড় 

হয়, তেে তানক শুধু জদম ও বাদড়র অাংে বুদঝনয় 

শদয়া হয়। অেচ এত বৎসর তার ঐ সব সম্পদত্তনত 

শয ফসল উৎপন্ন হনয়নি বা ভাড়া পাওয়া দগনয়নি 
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বা উপাজণে হনয়নি, তা শেনক তার দপিনে আনয়র 

সবো বুয় হয়দে! অেচ এ বদধণত অাংে দেনজরা 

েরচ কনর শফনল, ইয়াতীমনক বুদঝনয় শদয় ো। 

মনে রােনবে, এসবই ইয়াতীনমর মাল োওয়ার 

দরুে হারাম ও জাহান্নাম েরীদ করার োদমল। 

ইয়াতীম অেণাৎ োবাদলগ সন্তাে বড়নদর সমাে 

অাংে পানব। শকাে শিনত্র এক কড়া ক্রাদন্তও কম 

পানব ো। তারপর ইয়াতীনমর অদভভাবক উি মাল 

শেনক তার ভরর্-শপাষর্, দচদকৎসা ও শলো-পড়ার 

জেু েরচ করনত োকনব এবাং অবদেষ্ট অাংে তার 

োনম দহফাজত করনত োকনব। যেে ইয়াতীম 

সন্তাে বাদলগ ও বুদিমাে হনব তেে তার সমদুয় 

সম্পদত্ত এবাং তার শেনক বদধণত আয় তানক বুদঝনয় 

দদনত হনব। বুাপারদে বড়ই োজকু। কারর্, কুরআে 

েরীনফ ইরোদ হনয়নি, ‘যারা অববধভানব 

ইয়াতীনমর মাল োয়, তারা তানদর শপনে 

জাহান্নানমর আগুে ভনর’। (সূরা দেসা, -১০) 
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উনল্লেু, শুধু মৃত গরীনবর সন্তােনকই ইয়াতীম বলা 

হয় ো, বরাং শকাদেপদতর োবাদলগ শিনল বা শমনয়ও 

েরীআনতর পদরভাষায় ইয়াতীম। সুতরাাং তানদর 

মাল শকােভানব োওয়াও ইয়াতীনমর মাল োওয়া 

এবাং জাহান্নানমর আগুে োওয়ার োমান্তর। 

(কাওয়াদয়দুল দফকহ-৫৫৪) 

শবােনদর মাল োওয়া 

শবােনদর অাংেও তানদর হানত বুদজনয় শদয়া 

জরুরী। এ শিনত্র একদে মারাত্মক অপরাধ হনে 

শয, সাধারর্ত ভাইনয়রা শবােনদর অাংে শদয় ো বা 

দদনলও সামােু দকিু দদনয় দবদায় কনর শদয়। 

আবার অনেক সময় শদো যায় শয, শবানেরা 

শল দককতা কনর ভাইনদরনক বনল শয, আদম অাংে 

দেব ো। ভাইনক দদনয় দদলাম। শবােনদর এ কোয় 

শতা ভাইনয়রা মহােুেী। শবােনদর েুবই আদর-যত্ন 

শুরু কনর শদয়। তারা একদেবারও দচন্তা কনর ো 

শয, শবানেরা এ কো শকে বনল? তানদর দক 

সম্পনদর িনয়াজে শেই? ো তানদর সন্তাে শেই? 

সবই শতা আনি! তাহনল তারা দেনজনদর অাংে শকে 
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শিনড় দদনে? আসল কো এই শয, অদধকাাংে 

শবানেরা মনে কনর শয, আদম যদদ বানপর অাংে 

গ্রহর্ কদর, তাহনল বানপর দভোয় আসার রািা বন্ধ 

হনয় যানব। 

ভাইনয়রা স্থাে শদনব ো, োদতর-শতায়াযও করনব 

ো। সুতরাাং শস রািা জারী রাোর জেু যেে শদনে 

শয, এর দবকল্প শকাে পে শেই, তেে তারা 

শল দককতা কনর তানদর অাংনের দাবী শিনড় শদয়। 

অেচ এভানব দাবী িাড়নল উি সম্পদত্ত ভাইনয়র 

জেু কেনো হালাল হয় ো। শকেো, অন্তনর 

পদরপূর্ণ সন্তুদষ্ট বুদতনরনক একজনের মাল 

অপরজনের জেু হালাল েয়। (দমেকাত েরীফ-২/ 

৪১৯, ১/ ২৬১, বাইহাক্বী েরীফ-হাদীস োং-১১৫৪৫, 

ফাতাওয়ানয় রহীদময়া-২/ ২৫৫) 

সুতরাাং শবােনদরনক িকানো বা শল দককতার 

দভদত্তনত িাপ্ত মাল অববধ ও হারাম। এনত বান্দার 

হক েষ্ট করা হয়, যা মহাপাপ। ইয়াতীনমর মাল 

োওয়ার মত এো এত বড় পাপ শয, আল্লাহ 

তাআলা তা িমা করনবে ো। দকয়ামনতর ময়দানে 
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এর বদনল শেকী দদনত হনব। শেকী শেষ হনয় শগনল 

পাওোদারনদর গুোনহর শবাঝা দেনত হনব। তািাড়া 

এর দ্বারা দেনজও হারাম োওয়া হয় এবাং স্ত্রী 

সন্তােনদরনকও হারাম োওয়ানো হয়। এনত সন্তাে 

োফরমাে হনয় যায়। সুতরাাং কেনো এ ধরনের 

শলাভ করা উদচত েয়। 

এ বুাপানর েরীআনতর দৃদষ্টভদে হল, দপতা-মাতার 

মতুৃুর পর ভাইনয়রা শবােনদর েুাযু অাংে তানদর 

হানত বুদঝনয় শদনব এবাং তানদর শল দককতার দাে 

গ্রহর্ করনব ো বরাং বুদঝনয় বলনব শয, শতামানদরও 

মানলর িনয়াজে আনি। শতামানদর সন্তাোদদরও 

মানরর িনয়াজে পড়নব। 

সুতরাাং শতামানদর অাংে শতামরা অবেুই দেনয় 

যাও। আমরা আজীবে আমানদর দেজস্ব মাল দ্বারা 

সাধুােুযায়ী শতামানদর শেদমত ও শদোশুো করব 

ইেোআল্লাহ। কারর্, আমানদর েবী সাল্লাল্লাহু 

আলাইদহ ওয়াসাল্লাম শঘাষর্া কনরনিে শয, শকউ 

যদদ দেনজর হায়াত ও মানলর মনধু বরকত চায়, 

তাহনল শস শযে দসলা শরহমী কনর আত্মীয়-স্বজে 
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দবনেষ কনর শবাে, ফুফু ও োলানদর শেদমত কনর 

এবাং তানদর শোোঁজ-েবর রানে। (মাআদরফুল কুরআে 

বাাংলা, শস দদ সাংস্করর্, ২৩৬, বুোরী েরীফ-হাদীস োং-

৫৯৮৬, মুসদলম েরীফ, হাদীস োং-২৫৫৭, আবু দাউদ 

েরীফ, হাদীস োং-১৬৯৩, মুসোনদ আহমদ, হাদীস োং-

১২১৬, আযীযুল ফাতাওয়া-৭৮৩, ইমদাদুল মুফতীে-১০৫১) 

এভানব বুদঝনয় বলনল শদো যানব- তারা তানদর 

অাংে গ্রহর্ করনত রাজী হনয় যানব। 

উনল্লেু, এভানব বুদঝনয় বনল যেে তানদরনক 

তানদর অাংনের মাদলক বাদেনয় শদয়া হনব, 

এরপরও যদদ শকাে শবাে দেনজর মানলর একাাংে 

দেনজর ভাইনক হাদদয়া শদয়, তাহনল েরীআনতর 

দৃদষ্টনত শসো গ্রহর্ করনত শকাে অসুদবধা শেই; বরাং 

শসো ভাইনয়র জেু হালাল হনব। উনল্লেু শয, 

মদহলানদর মহনরর বুাপারদেও এর উপর দভদত্ত 

কনর বুনঝ শেয়া কতণবু। শকাে চানপ বা শল দককতা 

কনর যদদ তারা মহর মাফ কনর শদয়, তাহনল তা 

কেনো মাফ হনব ো; বরাং মহরাো পদরনোনধর পর 

বা পূর্ণরূনপ তানদর মাদলকাো বুদঝনয় শদয়ার পর 
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যদদ তা শেনক দকিু হাদদয়া দহনসনব শদয়, তাহনল 

তা স্বামীর জেু গ্রহর্ করা জানয়য, অেুোয় েয়। 

(সূরা দেসা-৪, মাআদরফুল কুরআে-২/ ২৯৮, বাইহাক্বী 

েরীফ-৬/ ১০১) 

(৪) সওয়াব শরসােীর িচদলত আনরকদে বদরসম 

হল- মাইনক েবীো বা েতম পড়ানো। েরীয়নতর 

দৃদষ্টনত এর মনধু অনেকগুদল হারাম কানজর সমিয় 

পাওয়া যায়। শযমে দরয়াকারী, শলাক শদোনো, 

কুরআে দতলাওয়ানতর শবহুরমতী ইতুাদদ। 

(ফাতাওয়ানয় োমী-২/ ২৪১) 

সুোম-সুেুাদত উনদ্দেু ো হনল মাইনক পড়ানোর 

িনয়াজে দক? আল্লাহ শতা আর বদধর েে। তািাড়া 

এলাকার শলানকরাও তার কানি মাইনক কুরআে 

শোোনোর জেু দরোি কনরেদে। 

তাহনল োম কামানো িাড়া আর দক উনদ্দেু োকনত 

পানর? এিাড়াও এর কারনর্ সারারাত মােুনষর 

ঘুনমর বুাঘাত ঘদেনয় তানদরনক মহা সমসুায় 

শফলা হয়। আেপানের শলাকজে শপনরোে হনয় 

যায়। অসুস্থ বুদিরা ঘুম ো হওয়ায় আনরা শবেী 
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অসুস্থ হনয় পনড়। অেচ েরীয়ত কাউনক এভানব 

সমসুায় শফলার অেুমদত শদয় ো। যারা রানত 

দযদকর-আযকার কনর, তাহাজ্জুদ পনড় তানদরও এ 

কারনর্ ভীষর্ অসুদবধা হয়। তািাড়া এনত 

কুরআনের শবহুরমতী হয় িচণ্ডভানব। শকেো 

শযোনে সকনল মনোনযানগর সানে কুরআে শ্রবর্ 

কনর শুধুমাত্র শসোনেই উচ্চস্বনর কুরআে 

দতলাওয়ানতর অেুমদত আনি। দকন্তু শযোনে সকনল 

স্ব স্ব কানজ বুি, কুরআে শোোর মত ফুরসত 

তানদর কানরা শেই শসোনে আওয়াজ কনর কুরআে 

দতলাওয়াত দিক েয়। এভানব অনেকগুদল হারানমর 

সমদষ্টর োম হনে িচদলত েবীো বা েতম 

পড়ানো। তারপর যদদ তা আবার অনেণর দবদেমনয় 

হয়, তাহনল শতা গুোনহর মাত্রা কনয়কগুর্ শবনড় 

যায়। এরপর এ সব হারাম ও গুোনহর সমদষ্টনক 

সওয়াব মনে করা আনরকদে হারাম এবাং তা 

ঈমানের জেু মারাত্মক হুমকী স্বরূপ আর এতসব 

হারামনক সওয়াব মনে কনর বাপ-মানয়র রূনহ 

বেনে শদয়া শয কত বড় অপরাধ, তা বলার 
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অনপিা রানে ো। সুতরাাং এসব বদরসম বন্ধ করা 

একান্ত জরুরী। (সূরা আ‘রাফ-২০০৪, দমেকাত েরীফ- 

৪০৩, মাজমাউয যাওয়াদয়দ ১/ ১৯১, ফাতাওয়ানয় 

মাহমূদদয়া-১/ ১৮৮, আযীযুল ফাতাওয়া-৯৮, আহসােুল 

ফাতাওয়া-১/ ৩৪৭) 

তনব অবস্থা যদদ এরূপ হয় শয, শকাোও জানয়য 

পন্থায় সহীহভানব কুরআে দতলাওয়াত হয় বা 

কুরআে েরীনফর েতম হয়, এবাং অনেক শলাক 

আদনবর সানে শসই দতলাওয়াত শুেনত আগ্রহী হয়, 

আর দতলাওয়াতকারীর আওয়াজ তানদর সকনলর 

দেকে শপ োঁিনত মাইনকর িনয়াজে হয় এবাং এমে 

সাউন্ড বক্স বুবহার করা হয়- যার আওয়াজ উি 

মজদলনস সীমাবি োনক, যানত অেু শলাকনদর 

অসুদবধা ো হয় তাহনল এ ধরনের অেুষ্ঠানে মাইক 

বুবহার করনত শকাে অসুদবধা শেই। 

(৫) সওয়াব শরসােীর আনরকদে গলত িো হল, 

িচদলত পিদতনত মীলাদ পড়ানো। যার মনধু সূরা 

দক্বরা‘আত শতমে দকিু পড়া হয় ো; েবী সাল্লাল্লাহু 

আলাইদহ ওয়াসাল্লাম এর সুন্নানতরও শকাে 
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আনলাচো হয় ো বরাং (ক) দকিু আরবী, ফারসী, 

বাাংলা কদবতা গাওয়া হয়! (ে) তাওয়াল্লুদ-এর 

োনম এক উদ্ভে দজদেস পড়া হয়, যার িমার্ 

েরীআনত শেই, (গ) এরপর দরূনদর োনম ‘ইয়া 

েবী সালামালাইকা’ ইতুাদদ পড়া হয়, অেচ এো 

শকাে দরূদ েয়। েবী সাল্লাল্লাহু আলাইদহ 

ওয়াসাল্লাম উম্মনতর জেু বহু দরূদ শরনে শগনিে- 

যা সহীহ হাদীনস দবদুমাে রনয়নি। তার মনধু এ 

ধরনের শকাে দরূদ শেই। শযভানব পড়া হয় এবাং যা 

পড়া হয় তার েব্দগুনলাও সহীহ েয়। আর এগুনলা 

আরবী বুাকরনর্রও পদরপন্থী এবাং এর অেণও সহীহ 

েয়। এগুনলার বুােুা শকাে মহুাদক্কক আদলম শেনক 

শজনে দেনবে। এ িদু্র পদরসনর দবিাদরত বুােুা 

শদয়া সম্ভব েয়। উনল্লদেত দতেদে গলনতর সমদষ্টর 

োম হনে মীলাদ বা শম লুদ েরীফ। এর মনধু 

সওয়াব হওয়ার মত দকিুই শেই। এরপরও শসোনক 

মহা সওয়ানবর কাজ মনে কনর বেনে শদয়া হনে। 

উম্মত দীেী দেিার বুাপানর গানফল োকার 

কারনর্ই এ অবস্থার সৃদষ্ট হনয়নি। তনব শকউ যদদ 
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সহী ভানব মীলাদ পড়ানত বা দু‘আকরানত চায়, 

তাহনল তার পিদত হল- কুরআনে কারীম শেনক 

সূরা ইেলাস বা সূরা ইয়াসীে দকাংবা অেু শকাে 

সূরা দতলাওয়াত করনব এবাং েবী সাল্লাল্লাহু 

আলাইদহ ওয়াসাল্লাম এর সুন্নাত (যা তার দুদেয়ায় 

আগমনের এবাং মীলানদর িধাে উনদ্দেু) শেনক 

দকিু বর্ণো করনব। তারপর সহীহ হাদীনস শয সব 

দরূদ বদর্ণত হনয়নি, তার শেনক শযো সহজ মনে 

করা হয়, শসো িনতুনক দেজস্ব ভানব এগারবার বা 

কম শবদে পনড় দেনব। এরপর উপদস্থত শলানকরা 

সকনল দমনল দু‘আকনর দদনব। এরূপ মীলাদ যদদ 

সওয়াব শরসােীর উনদ্দনেু পড়ানো হয়, তাহনল 

এর দ্বারা সওয়ানবর আো করা শযনত পানর। 

বরাং এ ধরনের মীলাদ বা বয়ানের দ্বারা শযনহতু 

সাধারর্ মােুষ েরীআনতর অনেক জরুরী মাসাদয়ল 

দেিা লাভ কনর োনক, যা দীনের দাওয়াত ও 

তা‘লীনমর দবরাে মাধুম। সুতরাাং এর দ্বারা বড় 

ধরনের সওয়ানবর আো করা যায় এবাং তা বেনেও 

শদয়া যায়। তনব এর জেু শকাে িকার দবদেময় 
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গ্রহর্ করা জানয়য হনব ো। আর যদদ দুদেয়াবী 

শকাে উনদ্দনেু মীলাদ পড়ানো হয়, তাহনল দবদেময় 

গ্রহর্ ও শলেনদে করনত শকাে অসুদবধা শেই। 

(োসায়ী েরীফ-১৫৭৮, তালীফানত রেীদদয়া-১১২-১১৩, 

আহসােলু ফাতাওয়া-১/ ৩৪৮) 

উনল্লেু, সওয়াব শরসােীর লনিু এ’লাে বা শঘাষর্া 

কনর শলাকজে জমা করা এবাং শোকসভা করা 

েরীআনতর দৃদষ্টনত দিক েয়। মতুৃু সাংবাদ জাোর 

পর আত্মীয়-স্বজে বন্ধু-বান্ধব িনতুনক দেজ স্থানে 

যতেুকু সম্ভব কুরআে দতলাওয়াত কনর বা দতেবার 

সূরা ইেলাস পনড় সওয়াব শরসােী কনর দদনব, 

এোই সহীহ তরীকা। তািাড়া এোও হনত পানর শয, 

শকাোও জানয়য শকাে উনদ্দনেু শলাকজে জমা 

হনয়নি, শযমে- ওয়াজ মাহদফনল বা শকাে বয়ানের 

বুবস্থা করা হনল বা মাদরাসার মনধু িাত্র দেিক 

এমদেনতই সবণদা উপদস্থত োনকে; তারা োমানযর 

পর বা অেু শকাে সময় োস শকাে মদুণার জেু 

দু‘আকনর শদনবে। এনত শকাে অসুদবধা শেই। 

(ফাতাওয়ানয় োমী-২/ ২৪০, আহকানম মাদয়ুত-২৪৪) 



www.darsemansoor.com 

(৬) মৃত বুদি োজানয়য শকাে ওদসয়ুত কনর 

শগনল তা পূর্ণ করনব ো। শযমে- অনেনক দূর শদনে 

বা দেজ বাড়ীনত তানক দাফে করার জেু অদসয়ত 

কনর শগনি এমদেভানব মতুৃুর পর তার শচাে বা 

দকডেী কাউনক দাে কনর শদয়ার বুাপানর ওদসয়ুত 

কনর যায়, শসই ওদসয়ুত সম্পূর্ণ োজানয়য এবাং তা 

পূরা করাও োজানয়য। (আহকানম মাদয়ুত-২২৬) 

(৭) তদড়ৎ সম্পদত্ত বণ্টে কনর যার যার অাংে 

বুদঝনয় শদয়ার বুাপানর বেদেলু িদেণে করা হয়। 

অদধকাাংে শলাক সম্পদ বণ্টনে কনয়ক বির শদরী 

কনর োনক। এমেদক অনেনক শতা মীরাি বণ্টেই 

কনর ো, এো োজানয়য। যার ফনল একজে 

অেুজনের, ভাইনয়রা শবােনদর এবাং মা-ভাই 

শবানেরা ইয়াতীনমর অাংে শেনত োনক। এনত কনর 

তানদর দরদযনক হারানমর সাংদমশ্রর্ ঘনে তানদর 

দরদযক হারাম হনয় যায়। অনেনক এই অজুহানত 

মীরাি বণ্টে কনর ো শয, এর দ্বারা আত্মীয়তার 

সম্পকণ েষ্ট হনয় যানব, যা এনকবানরই শোড়া 
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অজুহাত। বরাং এর দ্বারা আনরা আত্মীয়তার সম্পকণ 

সুদৃঢ় হয়। (আহকানম মাদয়ুত/ ১৪৬-১৪৯) 

(৮) শকাে শকাে দবধবা শমনয়রা বনল োনক শয, 

দববাহ শতা জীবনে একবারই হয়, এো কুফরী কো 

এবাং দহন্দুয়ােী িো। সুতরাাং এ জাতীয় ঈমাে 

দবধ্বাংসী কো-বাতণা শেনক েুবই সতকণ োকনব! 

পূনবণও বলা হনয়নি শয, ইসলানম দবধবানক দববাহ 

শদয়ার বুাপানর েুবই তাদকদ শদয়া হনয়নি। 

এমেদক শকাে দবধবা মদহলা যদদ দেনজর ইজ্জনতর 

দহফাজতনক কদিে মনে কনর, শস শিনত্র তার জেু 

দববাহ করা ফরয করা হনয়নি। আল্লাহ তাআলা 

আমানদরনক এ সব দবষনয়র উপর আমল করার 

তাওফীক দাে করুে। আমীে। 

সমাপ্ত 
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