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“িন য় িতিট আ ােক 

মৃতু র াদ হণ করেত হেব।” 

(সূরা আেল ইমরান: ১৮৫) 
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সূচীপ  

১ সচূীপ  ৪ 

২ ভূিমকা ৯ 

৩ কান মুসিলম মৃতু  বরণ করেল তার জ  
করণীয় ১১ 

৪ 
মৃতু র সংবাদ েন  ‘ই া িল ািহ ওয়া ই া 
ইলাইিহ রািজঊন’ পাঠ করা এবং ধয ধারণ 
করা 

১২ 

৫ মৃত ব ি েক গাসল দয়া, কাফন, জানাযা এবং 
দাফন স  করা ১৪ 

৬ মৃত ব ি র জ  য়া করা ১৫ 
৭ মৃত ব ি র প  থেক দান- সদকা করা ১৭ 

৮ এমন িজিনস দান করা উ ম যা দীঘ িদন এবং 
ায়ীভােব মা েষর উপকাের আেস ১৮ 

৯ উপকারী এবং ায়ী দান কেয়ক কার দান ১৯ 
১০ মৃত ব ি র প  থেক হ  ও উমরা স াদন করা ২০ 

১১ য ব ি  বদলী হ  করেব তার জ  আেগ 
িনেজর হ  স াদন করা আব ক ২২ 

১২ মৃত ব ি র প  থেক রাযা রাখা ২৩ 

১৩ মৃত ব ি র রেখ যাওয়া ঋণ পিরেশাধ এবং 
ওসীয়ত পালন করা ২৯ 
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১৪ ওসীয়ত (বা স ি  উইল) করার িবধান ৩০ 

১৫ ামী বা িনকটা ীেয়র মৃতু েত মিহলােদর 
শাকপালন করা ৩২ 

১৬ শাকপালেনর প িত ৩৫ 
১৭ মৃতু  স িকত কিতপয় িবিধ- িবধান ৩৭ 
১৮ মৃতু েশােক ন করা ৩৮ 
১৯ মসিজেদর মাইেক মৃতু  সংবাদ চার করা ৪০ 
২০ গার ােন জতুা বা সে ডল পােয় হাটঁা ৪০ 

২১ শবেদেহর পােশ আগরবাতী ালােনা বা 
আতর- গি  ব বহার করা ৪১ 

২২ জানাজার সালােত সরূা ফািতহা পড়া ও 
জানাজার সালােতর মেধ  মৃেতর জ  য়া করা ৪২ 

২৩ জানাযার সালােত মিহলােদর অংশ হণ ৪৫ 

২৪ মিহলােদর জ  জানাজার সােথ গার ােন 
যাওয়া বা দাফন ি য়ায় অংশ হণ করা ৪৭ 

২৫ এক এলাকা থেক অ  এলাকায় লাশ িনেয় 
দাফন করা ৪৮ 

২৬ কবেরর উপর ঘর তির কের বসবাস করা ৫০ 

২৭ মসিজেদর মেধ  কবর থাকেল তােত সালাত 
আদায় করার িবধান ৫২ 

২৮ নবী সা. এর কবর মসিজেদ নববীর মেধ  থাকার 
ব াপাের একিট সংশেয়র জবাব ৫৫ 

২৯ অমুসিলেমর কবর িযয়ারত করা ৫৭ 
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৩০ মিহলােদর জ  কবর িযয়ারত করার িবধান ৫৮ 
৩১ কবর ােন গিজেয় উঠা গাছ কাটা ৬০ 
৩২ কবর, মাযার ও মৃতু  স িকত কিতপয় িবদয়াত ৬১ 
৩৩ মৃতু বািষকী পালন করা িবদয়াত ৬৩ 
৩৪ লখািন বা চি শা পালন করা িবদয়াত ৬৫ 

৩৫ মৃেতর বািড়েত খাবার সে  একিট সংশেয়র 
জবাব ৬৬ 

৩৬ 
িনিদ  কান িদেন কবর িযয়ারেতর জ  
একি ত হওয়া এবং হােফজেদর িদেয় রআন 
খতম কিরেয় পাির িমক দয়া িবদয়াত 

৬৮ 

৩৭ সবীনা পাঠ করা িবদয়াত ৬৯ 

৩৮ েহর মাগেফরােতর উে ে  ফািতহা পােঠর 
িবদয়াত ৭০ 

৩৯ কবের মা ত পশ,  প  যেবহ এবং খতেম 
রআেনর িবদয়াত ৭১ 

৪০ কবের ফািতহা খানী করা িবদয়াত ৭৩ 
৪১ পেথর ধাের বা মাযাের রআন পাঠ ৭৪ 

৪২ মৃতেক গাসল দয়ার ােন আগরবাতী, 
মামবািত ইত ািদ ালােনা ৭৪ 

৪৩ দাফেনর পর কবেরর চার পােশ দািঁড়েয় হাত 
তুেল সি িলতভােব মুনাজাত করা িবদয়াত ৭৫ 

৪৪ মৃতু  শয ায় শািয়ত ব ি র পােশ বেস বা মৃত 
ব ি র েহর উে ে  রআন খতম করা ৭৭ 
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িবদয়াত 

৪৫ কবর পাকা করা, কবেরর উপর িবি ং তরী 
করা, কবের চুনকাম করা ৭৯ 

৪৬ মৃতেক ক  কের চিলত আরও কিতপয় 
সং ার ও গিহত কাজ ৮১ 

৪৭ মৃত ব ি  িক রআনখানীর সওয়াব লাভ কের? ৮৫ 

৪৮ মা ষ মৃতু  বরণ করার পর িকেসর মাধ েম 
উপকতৃ হয়?  ৮৯ 

৪৯ রআন নািযেলর উে  ৯৫ 

৫০ ইসােল সওয়াব বা সওয়াব দান করা িক শরীয়ত 
স ত? ১০৬ 

৫১ কিতপয় সংশয় িনরসন  ১০৯ 

৫২ মৃেতর উে ে  ফােতহাখানী করার ব াপাের 
একিট সংশেয়র জবাব ১১৩ 

৫৩ রআনখানী ও ইসােল সওয়াব স েক 
জগি খ াত মুফাসিসরগেণ অিভমত ১১৫ 

৫৪ মুহাি সগেণর অিভমত ১২৭ 
৫৫ চার মাযহােবর স ািনত আেলমেদর অিভমত ১৩৩ 
৫৬ িফকাহ শাে র উসলূবীদগেণর অিভমত ১৪৬ 

৫৭ মৃেতর উে  রআনখানী ও ইসােল সওয়াব 
করা কন শরীয়ত স ত নয়? ১৪৪ 

৫৮ আ ামা শায়খ আহমদ ইবেন হাজার (রহ.) এর 
একিট পূণ ব ব  ১৫১ 
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৫৯ কবর িযয়ারেতর সিঠক িনয়ম ১৬০ 
৬০ মৃতেদর জ  হাত তুেল য়া কর ১৬৩ 
৬১ মৃতেদর জ  সি িলতভােব য়া করার িবধান ১৬৩ 
৬২ কবর িযয়ারেতর উে ে  সফর করা ১৬৫ 
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ভূিমকা: 

 

মৃতু  িন:সে েহ মানব জীবেনর অবধািরত িবষয়। এ থেক 
পালােনর কান পথ নই। আ াহ তায়ালা রআেন বেলেছন:  

 

"িন য় িতিট আ ােক মৃতু র াদ হণ করেত হেব।"1 আর 
পরকালীন জীবেনর খ- শাি  ও িনরাপ া িনভর কের 
জীব শায় কতৃ আমেলর উপর। তাই যতিদন এ দেহ ােণর 

ন থােক ততিদন আমল করার সময়। মৃতু র পের সম  
আমেলর পথ ব  হেয় যায়। তেব মা ষ জীব শায় যিদ িকছু 
সদকােয় জািরয়া কের যায় তেব কবের থেকও তার সওয়াব 
পেত থােক।  

যারা জীিবত আেছ তােদরও িকছু দািয়  ও কতব  আেছ মৃত 
মা েষর িত। আমােদর সমােজ মৃত ও কবর সং া  এমন 
িকছু কায ম ও রীিত- নীিত চিলত রেয়েছ য েলা ইসলােম 
আেদৗ সমথন কের না।  উ  িবষয় েলা িনেয়ই এই 
পুি কািটর অবতারণা।  

                   
1 সরূা আেল ইমরান/ ১৮৫ 
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উে খ  য, আমােদর পিরচািলত 
www.salafibd.wordpress.com ওেয়ব সাইেটর 

ে া র িবভােগ একিট ে র উ ের মূলত: এই পুি কািট 
রচনা করা হয়।  

স ািনত পাঠেকর িনকট অ েরাধ, পুি কািট পড়েত িগেয় 
কাথাও যিদ িট- িবচু িত পিরলি ত হয় তেব অ হ পূবক 

আমােদরেক জানােল পরবতী সং রেণ তা ধের নয়ার চ া 
করা হেব ইনশাআ াহ।  

য়া কির, আ াহ তায়ালা আমােদর সমাজেক সকল কার 
িশরক ও িবদয়ােতর পি লতা থেক মু  ক ন এবং িতিট 
মা ষেক তাওহীদ ও াহর আেলায় আেলািকত ক ন। িতিন 
সকল িবষেয় মতাশীল।  

িবনীত িনেবদক,  

আ ু ািহল হাদী িবন আ লু জলীল 

িলসা , মদীনা ইসলামী িব িবদ ালয়, সউদী আরব 

দাঈ, জুবাইল দাওয়াহ এ ড গাইেড  স টার, সউদী আরব 

Abuafnan12@gmail.com 

Mob:+9660571709362, কাশ কাল 
১২/১/২০১৬ 
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কান মুসিলম মৃতু  বরণ করেল তার জ  করণীয়: 

কান মুসিলম মৃতু  বরণ করেল তার জ  জীিবতেদর কিতপয় 
করণীয় রেয়েছ। স েলা িন প: 
১) মৃতু র সংবাদ েন  ‘ই া িল ািহ ওয়া ই া ইলাইিহ 
রািজঊন’ পাঠ করা এবং ধয ধারণ করা।  
২) মৃত ব ি েক গাসল দয়া, কাফন, জানাযা এবং দাফন 
স  করা।  
৩) মৃত ব ি র জ  য়া করা।  
৪) মৃত ব ি র প  থেক দান- সদকা করা।  
৫) মৃত ব ি র প  থেক বদলী হ  বা উমরা আদায় করা।  
৬) মানেতর রাযা বািক থাকা অব ায় কান ব ি  মারা গেল 
তার প  থেক তা পালন করা। আর রামাযােনর রাযা বািক 
থাকেল েত ক রাযার িবিনমেয় একজন িমসিকনেক খাদ  

দান করা।  
৭) স যিদ ঋণ রেখ মারা যায় অথবা কান স ি  ওয়াকফ 
বা ওসীয়ত কের যায় তেব তা াপেকর কােছ বিুঝেয় দয়া।  
৮) মিহলার জ  ামী বা িনকটা ীেয়র মৃতু েত শাক পালন 
করা।  
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িনে  উ  িবষয় েলা স েক সংি  পযােলাচনা পশ করা 
হল: 

১) মৃতু র সংবাদ েন ‘ই া িল ািহ ওয়া ই া ইলাইিহ 
রািজঊন’ পাঠ করা এবং ধয ধারণ করা: 

 মৃতু  সংবাদ েন `ই া িল ািহ ওয়া ই া ইলাইিহ রািজউন’ 
পাঠ করা, ধয ধারণ করা এবং আ াহর তকদীেরর উপর 
স  থাকা আব ক। কননা আ াহ তায়ালা বেলন:  



- 

"যখন তারা িবপেদ পিতত হয়, তখন বেল,  "ই া িল ািহ ওয়া 
ই া ইলাইিহ রািজউন" (িন য় আমরা সবাই আ াহর জ  
এবং আমরা সবাই তারঁই সাি েধ  িফের যােবা) তারা স সম  
লাক, যােদর িত আ াহর অফরু  অ হ ও রহমত রেয়েছ 

এবং এসব লাকই হদােয়ত া । "2  

রাসলূ সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম বেলেছন: 

                   
2 সরূা বাকারা: ১৫৬ ও ১৫৭ 
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" কান মুসিলেমর িবপদ হেল স যিদ বেল: "ই া িল ািহ ওয়া 
ই া ইলাইিহ রািজউন আ া া আজরুনী ফী মুসীবাতী ওয়া 
আখিলফলী খাইরান িমনহা" (আমরা আ াহরই। আমরা তারঁ 
কােছই িফের যাব। হ আ াহ, আমার িবপেদ তুিম আমােক 

িতদান দাও। এই িবপেদর িবিনমেয় এর চেয় উ ম 
িতদান দাও) তাহেল আ াহ তায়ালা তার িবিনমেয় তােক 

আরও উ ম িতদান িদেবন। "3  

আর কান ব ি  যিদ িবপেদ ধয ধারণ কের এবং আ াহর 
ফয়সালার উপর স ি  কাশ কের তেব আ াহ তায়ালা তার 
জ  িবরাট পুর ােরর ব ব া কেরেছন। যমন হাদীেস বিণত 
হেয়েছ: 



 

                   
3 সহীহ মসুিলম: অ ে দ: িবপেদ কী পাঠ করেব? 
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"আ াহ তায়ালা যখন কান মুিমন ব ি র কান ি য় মা ষেক 
িনয়া থেক িনেয় যান তখন স যিদ সবর কের এবং আ াহর 

িনকট িতদান আশা কের তেব িতিন তার জ  জা ােতর 
আেদশ ছাড়া অ  িকছুেত স  হন না।  4  

২) মৃত ব ি েক গাসল দয়া, কাফন, জানাযা এবং দাফন 
স  করা:  

কান মুসিলম মৃতু  বরণ করেল জীিবত মা ষেদর উপর 
আব ক হল, তার গাসল, কাফন, জানাযা এবং দাফন কায 
স  করা। এিট ফরেয কফায়া। িকছু সংখ ক মুসিলম এিট 
স  করেল সকেলর প  থেক যেথ  হেব। এ িবষয়িট 
মুসিলমেদর পার ািরক অিধকােরর মেধ  একিট এবং তা 
অেনক সওয়ােবর কাজ। যমন আবু রায়রা রা. বিণত, রাসলূ 
সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম বেলন: 



 

                   
4 নাসাঈ ও দােরমী। আ ামা আলবানী রাহ. উ  হাদীসিটেক সহীহ িল 
গাইিরহী বেলেছন। দখুন: আহকামলু জানাইয 
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" য ব ি  জানাযার নামােয উপি ত হেব তার জ  রেয়েছ 
এক িকরাত সমপিরমাণ সওয়াব আর য দাফেনও উপি ত 
হেব তার জ   িকরাত সমপিরমাণ সওয়াব। িজ াসা করা 
হল, িকরাত কী? িতিন বলেলন: িট বড় বড় পাহাড় 
সমপিরমাণ। "5  

২) মতৃ ব ি র জ  য়া করা: 

জীিবত ব ি গণ মৃত ব ি র জ  বিশ বিশ য়া করেব। 
কারণ, মা ষ মারা যাওয়ার পর তার জ  সব চেয় বিশ 

েয়াজন য়া। তাই তার জ  আমােদরেক য়া করেত হেব 
আ াহ তায়ালা যন তােক মা কের দন তার নাহ- খাতা 
মাচন কের দন। যমন আ াহ বেলন: 

 

 

"যারা তােদর পের এেসেছ তারা বেল, হ আমােদর 
িতপালক, আমােদরেক এবং আমােদর পূেব যারা ঈমােনর 

সােথ ( িনয়া থেক) চেল গেছ তােদরেক মা ক ন এবং 

                   
5 বুখারী ও মুসিলম 
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মুিমনেদর ব াপাের আমােদর অ ের িহংসা- িবে ষ রািখও না। 
হ আমােদর িতপালক! আপিন তা অিত মেহরবান এবং 

দয়ালু।"6  

আব ু রাইরা রা. হেত বিণত, রাসলুূ াহ সা া া  আলাইিহ 
ওয়া সা াম বেলেছনঃ 



 

"মা ষ মৃতু  বরণ করেল তার আমেলর সম  পথ ব  হেয় যায় 
িতনিট ব তীত: যিদ স সাদকােয় জািরয়া রেখ যায়, এমন 
িশ ার ব ব া কের যায় যার ারা মা ষ উপকতৃ হেব এবং 
এমন নককার স ান রেখ যায় য তার জ  য়া করেব।" 7  

তেব এ য়া করেত হেব একাকী, নীরেব- িনভৃেত। উ  
আওয়ােজ বা সি িলতভােব অথবা হােফজ- কারী 
সােহবেদরেক ডেক য়া কিরেয় নয়া এবং তােদরেক পয়সা 
দয়া িভি হীন এবং িবদয়াত যা অব ই পিরত াজ ।  

                   
6 সরূা হাশর: ১০ 
7 বুখারী, অধ ায়: মেৃতর প  থেক হ  এবং মানত পালন করা এবং পু ষ 
মিহলার প  থেক হ  করেত পাের। 
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৩) মতৃ ব ি র প  থেক দান- সদকা করা: 

মৃত ব ি র প  থেক দান- সদকা করা হেল কবের তার 
সওয়াব পৗেঁছ। চাই মৃেতর স ান, িপতা- মাতা অথবা অ  
কান মুসলাম দান ক ক না কন। যিদও কিতপয় আেলেমর 

মত হল, দান- সদকা ধ ু স ােনর প  থেক হেল িপতা-
মাতা কবের সওয়ােবর অিধকারী হেবন।  

   



 

আেয়শা রা. হেত বিণত। এক ব ি  নবী- সা া া  আলাইিহ 
ওয়া সা াম - ক িজ াসা করল য, আমার মা হঠাৎ মৃতু  
বরণ কেরেছ। আমার ধারণা মৃতু র আেগ কথা বলেত পারেল 
িতিন দান করেতন। এখন আিম যিদ তার প  থেক দান-
সদকা কির তেব িক িতিন সওয়াব পােবন? িতিন বেলন: 

া।ঁ8 

                   
8 সহীহ বুখারী, অ ে দ: হঠাৎ মৃতু । হাদীস নং ১৩৮৮, মাকতাবা শােমলা 
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আব ু রায়রা রা. হেত বিণত, এক ব ি  নবী সা া া  
আলাইহ ওয়া সা াম ক বলেলন: 



 

"আমার আ া মৃতু  বরণ কেরেছন। িক  কান ওসীয়ত কের 
যান িন। আিম তার প  থেক দান করেল তার িক নাহ 
মাচন হেব? িতিন বলেলন: া।ঁ "9  

এমন িজিনস দান করা উ ম যা দীঘ িদন এবং ায়ীভােব 
মা েষর উপকাের আেস:  হাদীেস বিণত হেয়েছ: 





 

ইবেন আ াস রা. বিণত। িতিন বেলন, এক ব ি  নবী 
সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম ক বলল,  হ আ াহর রাসলূ, 
আমার মা মারা গেছন। আিম যিদ তার প  থেক দান কির 

                   
9 সহীহ মসুিলম, অ ে দ: দােনর সাওয়াব মৃত ব ি র িনকট পৗঁছা সে  
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তেব িক তারঁ উপকাের আসেব? িতিন বলেলন: া।ঁ তখন 
লাকিট বলল: আমার একিট ফেলর বাগান আেছ ( খজরু, 

আ রু ইত ািদ)। আিম আপনােক া ী রেখ বলিছ, ঐ 
বাগানিট আিম আমার মােয়র প  থেক দান কের িদলাম। 10  

উপকারী এবং ায়ী দান কেয়ক কার: 

১) পািনর ব ব া করা ২) এিতেমর িতপালেনর দািয়  হণ 
করা ৩) অসহায় মা েষর বাস ান তির করা ৪) গরীব 
তািলেব ইলমেক সাহায - সহেযািগতা করা ৫) দাতব  
িচিকৎসালয় বা হাসপাতাল িনমান ৬) মসিজদ িনমান ইত ািদ।  

  

                   
10 নান আবু দাউদ, অ ে দ: কান ব ি  যিদ ওসীয়ত ছাড়াই মতৃু  বরণ 
কের। িতরিমযী, মুসনাদ আহমাদ। আ ামা আলবানী রহ. হাদীসিট সহীহ 
বেলেছন। দখুন: সহীহ ও যঈফ আবু দাউদ, হাদীস নং ২৮৮২, মাকতাবা 
শােমলা। 
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৪) মতৃ ব ি র প  থেক হ  ও উমরা স াদন করা:  

ক) ফরজ হ  : কান ব ি  যিদ এমন অব ায় মারা যায় যার 
উপর ফরজ হ  বািক আেছ তাহেল তার পিরত া  স ি  
থেক তার প  থেক হ  স াদন করা আব ক। তেব য 

ব ি  এই বদলী হ  স াদন করেব তার জ  আেগ িনেজর 
হ  স াদন করা অপিরহায। চাই স মৃতু র আেগ তার প  
থেক হ  করার জ  অসীয়ত ক ক অথবা না ক ক। এর 

মাধ েম স ব ি  তার ফরজ হ  থেক অব হিত লাভ 
করেব।  

খ) নফল হ  ও উমরা: মা ষ যিদ মারা যায় তেব তার প  
থেক য কান মুসিলম নফল হ  ও ওমরা স াদন করেত 

পাের। অথাৎ কউ তার প  থেক হ  বা উমরা করেল 
ইনশাআ াহ স কবের শািয়ত অব ায় তার সওয়াব লাভ 
করেব।  

গ) মানেতর হ : কান ব ি  যিদ হে র মা ত কের িক  
হ  স াদেনর আেগই মারা যায় তেব তার পিরত া  স ি  
থেক বদলী হ  স াদন করা আব ক।  
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যমন সহীহ বখুারীেত খ াত সাহাবী আ ু াহ ইবেন আ াস 
রা. হেত বিণত, বনী জহুাইনা স দােয়র এক মিহলা নবী 
সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম এর িনকট এেস বলেলন, 
আমার মা হে র মানত কেরিছেলন, িক  হ  করার আেগই 
িতিন মৃতু বরণ কেরেছন। আিম িক তার প  থেক হ  
পালন করব? িতিন বলেলন, “ তামার মােয়র উপর যিদ ঋণ 
থাকত তেব িক তুিম তা আদায় করেত না? আ াহর পাওনা 
আদায় কর। কারণ, আ াহ তা তারঁ পাওনা পাওয়ার বশী 
হকদার।” 11  

উ  হাদীেস এ কথা  য, কান ব ি  যিদ হ  করার 
মানত কের িক  হ  করার আেগই মারা যায় তেব তার প  
থেক তার আ ীয়গণ বদলী হ  স াদন করেল স ব ি র 

জ  যেথ  হেব।  

তেব এখান থেক বুঝা যায় য, মানেতর হ  যটা আ াহর 
প  থেক ফরজ িছল না বরং স িনেজর জ  ফরজ কের 
িনেয়েছ সটা পালন করা আব ক। তরাং আ াহর প  

                   
11 বুখারী, অধ ায়: মৃেতর প  থেক হ  এবং মানত পালন করা এবং পু ষ 
মিহলার প  থেক হ  করেত পাের। 
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থেক য হ  ফরজ িছল আরও স তভােব তা পালন করা 
আব ক হেব।  

আর মানতেক ঋেণর সােথ তুলনা করা হেয়েছ। তরাং ফরজ 
হ  তা আরও বড় ঋণ যা পালন না কের মারা গেল তা 
থেক মুি  পাওয়া যােব না যত ণ না তা আদায় করা হয়।  

য ব ি  বদলী হ  করেব তার জ  আেগ িনেজর হ  
স াদন করা আব ক: 

য ব ি  বদলী হ  করেব তার জ  শত হে  স আেগ 
িনেজর ফরজ হ  আদায় করেব। স যিদ আেগ িনেজর হ  
আদায় কের থােক তেব পরবতীেত স অে র প  থেক হ  
করেত পারেব। কারণ এ ব াপাের হাদীেস বিণত হেয়েছ: 

  



 

ইবেন আ াস রা. হেত বিণত, নবী সা া া  আলাইিহ ওয়া 
সা াম (িবদায় হে  যাওয়া া ােল এহরাম বাধঁার সময়) 
এক ব ি েক বলেত নেলন, স বলেছ:  َْك ي ْ  َلبـَّ ةَ  عَن َ م ُ ر ْ بـ شُ  
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লা াইকা আন ব মা অথাৎ: " ব মার প  থেক 
উপি ত। "  

নবী সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম িজে স করেলন: ব মা 
ক? উ ের লাকিট বলল, স আমার ভাই অথবা বলল, 

আমার িনকটা ীয়। িতিন িজে স করেলন, তুিম িক িনেজর 
হ  স াদন কেরছ? লাকিট বলল, না। িতিন বলেলন, 
িনেজর হ  আেগ স াদন কর পের ব মার প  থেক 
করেব।  12  

মৃতু  ব ি র প  থেক হ  স াদেনর ে  স াদনকারী 
যিদ মৃেতর িনকটা ীয় হয় তেব তা উ ম। তেব িনকটা ীয় 
হওয়া আব ক নয়।  

৫) মৃত ব ি র প  থেক রাযা রাখা: 

ক) মানেতর রাযা: এ ব াপাের ায় সকল আেলম একমত 
য, মৃত ব ি র উপর যিদ মানেতর রাযা থােক তেব তার 

ওয়ািরসগণ তা পালন করেত পারেব। কারণ এ ব াপাের 
হাদীস েলা । যমন: 

                   
12 নান আবু দাউদ। অ ে দ: বদলী হ  স াদন করা। হাদীসিট সহীহ 
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আ ু াহ ইবেন আ াস রা. হেত বিণত, এক মিহলা সাগের 
সফর কােল আস  িবপদ দেখ মানত করল য আ াহ যিদ 
তােক এই িবপদ থেক র া কেরন তেব একমাস রাযা 
রাখেব। আ াহ তায়ালা তােক সই িবপদ থেক র া করেল 
স উ  রাযা না রেখই মারা যায়। তখন তার এক 

িনকটা ীয় ( বান অথবা মেয়) নবী সা া া  আলািই ওয়া 
সা াম এর িনকট এেস ঘটনা বণনা করল। িতিন  করেল, 
তার উপর কান ঋণ থাকেল তুিম িক তা পিরেশাধ করেত? 
িতিন বলেলন: া।ঁ িতিন বলেলন: আ াহর ঋণ তা পিরেশাধ 
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করা আরও বিশ হকদার। অ  বণনায় আেছ: িতিন তােক 
আরও বলেলন: "তুিম তার প  থেক রাযা পালন কর। " 13 

মেৃতর প  থেক মানেতর রাযা পালন করার আেরকিট 
হাদীস: 

   

  

সাদ ইবেন উবাদা রা. রাসলুূ াহ সা া া  আলাইিহ ওয়া 
সা াম ক িজে স করেলন: আমার মা মৃতু  বরণ কেরেছন 
িক  তার উপর মানত িছল। িতিন তােক বলেলেন: তুিম তার 
প  থেক তা পূণ কর।  14  

উপেরা  হাদীস েলা থেক মৃেতর প  থেক মানেতর রাযা 
রাখা ভােব মািণত হয়।  

খ) মৃেতর প  থেক রামাযােনর ফরয রাযা রাখা: 

                   
13 মসুনাদ আহমাদ- (মসুনাদ আ ু াহ ইবেন আ ােসর অ ভূ ) আ ামা 
আলবানী বেলন, বুখারী ও মুসিলেমর শতা যায়ী হাদীসিট সহীহ, দখুন 
আহকামলু জানাইয 
14 সহীহ বুখারী, অ ে দ, কান ব ি  হঠাৎ মতৃু  বরণ করেল তার প  
থেক দান- সদকা করা এবং মানত পরুা করা মু াহাব। 
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মৃেতর প  থেক ফরয রাযা পালন করা যােব িক না স 
ব াপাের যেথ  মতিবেরাধ রেয়েছ।  

ইমাম শাফঈ, ইবেন হাযম সহ একদল মিনষী বেলন, মৃেতর 
প  থেক মানেতর এবং রামাযােনর ফরয রাযা উভয়িট 
পালন করা যােব। কারণ, এক হাদীেস নবী সা া া  আলাইিহ 
ওয়া সা াম বেলন: 

 

" য ব ি  এমন মৃতু  বরণ করল এমন অব ায় যার উপর 
রাযা বািক আেছ তার ওলী তথা িনকটা ীয়গণ তার প  
থেক রাযা রাখেব। "15 যেহতু এ হাদীেস সাধারণভােব 
রাযা রাখার কথা বলা হেয়েছ তাই মৃেতর বািক থাকা রাযা 

চাই মানেতর হাক বা রামাযােনর কাযা হাক তার 
িনকটা ীয়গণ আদায় করেত পাের। |  

ইমাম আহমদ িবন হা ল সহ কিতপয় আেলম বেলন, মৃেতর 
প  থেক মানেতর রাযা ছাড়া আর কান রাযা রাখা যােব 
না। এ পে র আেলমগণ উপেরা  হাদীেসর ব াপাের বেলন, 

                   
15 সহীহ বুখারী ও মসুিলম। 
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এটােক মানেতর রাযা িহেসেব ধরেত হেব। কারণ, অ া  
হাদীস েলার মাধ েম এটাই বুঝা যায় এবং তারা তােদর 
মেতর সমথেন আর আেয়শা এবং ইবেন আ াস রা. এর 
িস া  এবং মতমতেকও মাণ িহেসেব তুেল ধেরন। যমন: 

আেয়শা রা. এর িস া : উমরা রা. বণনা কেরন, তার মা মারা 
যান এবং তার উপর রামাযােনর রাযা বিক িছল। আেয়শা রা. 
ক িজে স করেলন: আিম িক আমার মােয়র প  থেক উ  
রাযা েলা পুরা করব? িতিন বলেলন: না। বরং িতিট রাযার 

িবিনমেয় একজন িমসিকনেক অধ সা ( ায় সায়া কিজ চাল, 
গম ইত ািদ) খাদ  ব  দান কর। 16  

ইবেন আ াস রা. এর িস া : কান যিদ ব ি  রামাযােন 
অ  হওয়ার কারেণ রাযা রাখেত না পাের এবং এ অব ায় 
মৃতু  বরণ কের তেব তার প  থেক খাবার িদেত হেব এবং 
তা আর কাযা করার েয়াজন নাই। িক  যিদ মৃেতর উপর 

                   
16 তাহাবী এবং ইবন হাযাম, ইব ত তুর মানী বেলন, এ সনদিট সহীহ। 
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মানেতর রাযা বািক থােক তেব তার িনকটা ীয়গণ তার প  
থেক তা কাযা করেব। 17  

উ  মত িবেরােধর সমাধােন আ ামা নািস ীন আলবানী 
রহ. এর মত: 

আ ামা মুহা াদ নািস ী আলবানী রাহ.  আহকামুল জানাইয 
িকতােব উভয় পে র মতামত ও মাণাদী আেলাচনা করার 
পর বেলন: 

 উ লু মুিমনীন আেয়শা রা. এবং উ েতর  আেলম ইবেন 
আ াস রা. য সমাধান িদেয়েছন এবং ইমামুস াহ ইমাম 
আহমদ িবন হা ল য মত হণ কেরেছন তার িত মেনর 
পিরতৃি  আেস এবং অ র ধািবত হয়। আর এ মাসআলায় 
এটাই সবেচেয় ইনসাফপূণ এবং মধ প ী মত। এর মাধ েম 
কান হাদীসেকই বাদ দয়া হয় না বরং সব েলার হাদীেসর 

সিঠক অথ বঝুেত পারার সােথ সােথ সব েলার িত আমল 
হয়।  18 

                   
17 এিট বণনা কেরন আবুদাউদ। এর সনদ বুখারী ও মসুিলেমর শতা যায়ী 
সহীহ। 
18 আহকামুল জানািয়য, আলবানী রাহ.। 
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মাটকথা:  

১) মৃত ব ি র উপর যিদ মানেতর রাযা বািক থােক তেব 
তার অিবভাবকগণ তা পুরণ করেব।  

২) মৃত ব ি র উপর যিদ রামাযােনর রাযা বািক থােক তেব 
সব চেয় মধ মপ ী কথা হল, তার অিবভাবকগণ তার 
পিরত া  স ি  থেক িতিট রাযার িবিনমেয় একজন 
িমসিকনেক আধা সা বা ায় সায়া এক কিজ খাদ ব  

দান করেব।  

৬) মৃত ব ি র রেখ যাওয়া ঋণ পিরেশাধ এবং ওসীয়ত 
পালন করা: 

কান ব ি  যিদ ঋণ রেখ মারা যায় অথবা কান িকছু দান 
করার ওিসয়ত কের যায় তেব তার উ রাধীকারীেদর জ  
আব ক হল, তার পিরত া  স দ থেক সবার আেগ ঋণ 
পিরেশাধ করা। কারণ, এটা মৃেতর স েদ ঋণ দাতার হক। 
যত ণ তা আদায় করা না হেব মৃত ব ি  তা হেত মুি  পােব 
না। ঋণ পিরেশােধর পর অবিশ  স ি  থেক ওসীয়ত 
পালন করেত হেব।  
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তাই তা আ াহ তায়ালা রআ ল কারীেম িবধান িদেয়েছন 
যত ণ না ওিসয়ত বা বায়ন করা হয় অথবা ঋণ পিরেশাধ 
করা হয় তত ণ পিরত া  স ি  উ রাধীকারীেদর মােঝ 
ব ন করা হেব না। আ াহ বেলন: 

 

"(মৃেতর পিরত া  স দ ব ন করা হেব) ওিসয়েতর পর,  
যা কের স মৃতু  বরণ কেরেছ িকংবা ঋণ পিরেশােধর পর।  19  

অ পভােব সহীহ বখুারীেত সালামা িবন আকওয়া রা. হেত 
বিণত হেয়েছ, রাসলূ সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম এক 
ব ি র জানাযা পড়েত রািজ হন িন যত ণ না তার ঋণ 
পিরেশাধ করা হেয়েছ।  

ওিসয়ত (বা স দ উইল) করার িবধান: মা ষ তার স ি  
থেক সেবা  িতন ভােগর এক ভাগ ওসীয়ত তথা আ াহর 

পেথ বা জন কল াণকর কােজ ব ায় করার আেদশ করেত 
পাের। এর চেয় বিশ জেয়য নাই। বরং এর চেয় কম করাই 
উ ম। কারণ, 

                   
19 সরূা িনসা: ১১ 
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সা’দ িবন আবী ওয়া াস রা. হেত বিণত, িতিন বেলন, আিম 
িবদায় হে র সময় রাসলূ সা া া  আলাইিহ ওয়া স ােমর 
সােথ িছলাম। পিথমেধ  আিম চ  রােগ আ া  হলাম। নবী 
সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম আমার সবা- ষা করেত 
এেল আিম তােঁক বললাম, হ আ াহর রাসলূ, আমার অেনক 
স ি । িক  আমার ওয়ািরস হওয়ার মত কউ নাই একজন 
মা  মেয় ছাড়া। আিম আমার স ি র িতন ভােগর ই ভাগ 
ওিসয়ত করব? িতিন বলেলন: না। আিম বললাম: অেধক? 
িতিন বলেলন: না। আিম বললাম, তেব িতন ভােগর একভাগ? 
িতিন বলেলন: "িতন ভােগর একভাগ। িতন ভােগর একভাগই 
তা বিশ। সাদ, তামার উ রািধকারীেদরেক দির  অব ায় 
রেখ যােব আর তারা মা েষর কােছ হাত পেত িভ া কের 
বড়ােব এর চেয় তােদরেক স দশালী কের রেখ যাওয়াই 

উ ম। "20  

তেব এক তৃতীয়াংেশর চেয় কম করা উ ম। কননা, ইবেন 
আ াস রা. বেলন:  

                   
20 বুখারী ও মসুিলম 
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"মা ষ যিদ (স ি  ওিসয়ত করার ে ) এক তৃতীয়াংশ 
থেক এক চতুথাংেশ নেম আসত তেব উ ম হত। কননা, 

রাসলূ সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম বেলেছন, "িতন ভােগর 
একভাগ। িতন ভােগর একভাগই তা বিশ। 21  

কান ব ি  যিদ এক তৃতীয়াংেশর বিশ ওসীয়ত কের মৃতু  
বরণ কের তেব তার ওয়ািরসগেণর জ  এক তৃতীয়াংেশর 
বিশ দান করা আব ক নয়।  

৭) ামী বা িনকটা ীেয়র মতৃু েত মিহলােদর শাক পালন 
করা: 

কান মিহলার ামী মারা গেল তার জ  শাকপালন  করা 
আব ক। এর ই ত ( ময়াদ) হল, চার মাস দশ িদন যিদ স 
গভবতী না হয়। আ াহ তায়ালা বেলন: 

                   
21 বুখারী ও মসুিলম 
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"আর তামােদর মেধ  যারা মৃতু বরণ করেব এবং িনেজেদর 
ীেদরেক ছেড় যােব, তখন ীেদর কতব  হেলা িনেজেদরেক 

চার মাস দশ িদন পয  অেপ া কিরেয় রাখা। "22  

আর গভবতী হেল স ান ভূিম  হওয়া পয  ই ত পালন 
করেব। আ াহ তায়ালা বেলন: 

 

 গভবতী নারীেদর ই তকাল স ান সব পয ।   23 

অ পভােব িপতা, মাতা, ভাই, বান, স ান ইত ািদ 
িনকটা ীয় মারা গেল তার জ  সেবা  িতন িদন শাক 
পালন জােয়জ আেছ িক  ওয়ািজব বা আব ক নয়।  

আব ুসালামার মেয় যয়নব বেলন, শাম থেক আব ু িফয়ান 
রা. এর মৃতু  সংবাদ আসার পর তৃতীয় িদন (তারঁ মেয় উ লু 

                   
22 সরূা বাকারা: ১৩৪ 
23 সরূা তালাক: ৪ 
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মুিমনীন) উে  হাবীবা রা. িকছু হলুদ বা যাফরান (অ  বণনায় 
গি ) আনেত বলেলন। অত:পর তা আনা হেল িতিন তা তার 

চহারার পােশ ও গােল এবং বা েত মাখেলন। অত:পর 
বেলন: এটা করার আমার কান দরকার িছল না। িক  আিম 
এমনিট এজ ই করলাম য, রাসলূ সা া া  আলাইিহ ওয়া 
সা াম বেলেছন: 



 

" য মিহলা আ াহ ও পরকােলর উপর িব াস রােখ তার জ  
ামী ছাড়া কারও মৃতু েত িতন িদেনর বিশ শাক পালন করা 

বধ নয়। ামীর মৃতু েত স চার মাস দশ িদন শাক পালন 
করেব। "24 তেব ামীেক খুিশ রাখেত যিদ অ  কান 
মা েষর মৃতু েত ী শাক পালন না কের তেব সটাই উ ম। 
কারণ, ামীর খ কামনােতই নারীর জ  অজ  কল াণ 
িনিহত রেয়েছ।  

                   
24 সহীহ বুখারী, অ ে দ: ামী ছাড়া অে র মতৃু েত মিহলার শাক পালন 
করা। 
 



35                            মৃতু  ও কবর স েক করণীয় ও বজনীয়  

শাকপালেনর প িত: 

মৃেতর িত শাক কােশর উে ে  মিহলার জ  করণীয় 
হল, স সকল কার সৗ য ও সাজস া থেক দেূর 
থাকেব।  

-  আতর- গি  ব বহার করেব না। তেব তল, সাবান, 
রাগ- ব াধীর জ  ঔষধ ইত ািদ ব বহাের অ িবধা নাই 

যিদও তােত গি  থােক। কারণ এ েলা মূলত: গি  
িহেসেব ব ব ত হয় না। অ পভােব চুল আঁচড়ােতও 
কান অ িবধা নাই।  

-  সৗ য বধক পাশাক পরেব না। বরং ামী মারা যাওয়ার 
আেগ াভািবকভােব য পাশাক পিরধান করত তাই পিরধান 
করেব। তেব ধু সাদা বা ধ ুকােলা পাষাক পিরধান করেত 
হেব এমন ধারণা িঠক নয়।  

-  রমা, কাজল ইত ািদ ব বহার করেব না।  

-  মেহদী, খযাব বা আলাদা রং ব বহার করেব না।  

-  কান ধরেণর অলংকার যমন, ল, চুির, নাকফলু, আংিট, 
পুর ইত ািদ ব বহার করেব না।  
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-  শাক পালেনর িদন শষ পয  িনেজর বািড়েত থাকেব। 
এমনিক স সময় যিদ স তার িপতার বািড়েতও থােক তেব 

ামীর মৃতু র খবর পেল িনজ বািড়েত িফের আসেব। তেব 
একা  েয়াজন যমন, িবপেদর আশংকা, বািড় পিরবতন, 
িচিকৎসা বা িনত  েয়াজনীয় িজিনস কনা ইত ািদ জ রী 
কােজ বািড়র বাইের যেত পারেব।  

মাটকথা, ামী মারা যাওয়ার পর ী এমন সব আচরণ করেব 
না বা এমন সৗ য অল ন করেব না যা তােক িবেয়র িদেক 
আকৃ  করেত পাের। এটা এ কারেণ য, এর মাধ েম ামীর 

িত স ান দশন করা হয়, ামীর িপতা- মাতা ও 
িনকটা ীেদর িত সমেবদনা কাশ করা হয় এবং তােদর 
বদনা িবধরু অ ভূিতর িত সহমিমতা কাশ হয়। সবপির 

আ াহ এবং তারঁ রাসলূ সা া  আলাইিহ ওয়া সা াম এর 
িনেদেশর আ গত  করা হয়।  
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এখােন য সকল িবিধ- িবধান আেলািচত হেয়েছ স েলা হল: 

১) মতৃু েশােক ন করা 
২) মসিজেদর মাইেক মতৃু  সংবাদ চার করা 
৩) গার ােন জতুা বা সে ডল পােয় হাঁটা 
৩) লােশর পােশ আগরবাতী ালােনা বা আতর- গি  
ব বহার করা 
৪) জানাযার সালােত সূরা ফািতহা পড়া ও মেৃতর জ  দায়া 
করা 
৫) জানাযার সালােত মিহলােদর অংশ হণ 

৬) মিহলােদর জ  জানাজার সােথ গার ােন যাওয়া বা 
দাফন ি য়ায় অংশ হণ করা 
৭) এক এলাকা থেক অ  এলাকায় লাশ িনেয় দাফন করা 
৮) কবেরর উপর ঘর তির কের বসবাস করা 
৯) মসিজেদর মেধ  কবর থাকেল তােত সালাত আদায় 
করার িবধান 

১০) অমুসিলেমর কবর িযয়ারত করা 
১১) মিহলােদর জ  কবর িযয়ারত করার িবধান 

১২) কবর ােন গিজেয় উঠা গাছ কাটা 
  

মৃতু  স িকত কিতপয় 
 িবিধ- িবধান  
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মতৃু  স িকত কিতপয় িবধান: 

১) মৃতু েশােক ন করা 

মা ষ মারা গেল নীরেব চােখর পািন ফলা অথবা িনচু 
আওয়ােজ ন করা বধ। রাসলূ সা া  আলাইিহ ওয়া 
সা াম এর ছেল ইবরাহীম যখন মারা যায় িতিন তােক কােল 
িনেয় িছেলন। আর তার েচাখ বেয় অ  গিড়েয় পড়িছল। 
তােঁক এ ব াপাের িজে স করা হেল িতিন বেলন: 

»

«. 

"চ ু অ  সজল হয়, অ র ব িথত হয়। তেব আমরা কবল 
স কথাই বলব যা আমােদর ভুেক স  কের। আ াহর 

কসম, হ ইবরাহীম, তামার িবে েদ আমরা ব িথত। "25 
তেব িচৎকার কের কা াকািট করা, মািটেত গড়াগিড় 
করা, শরীের আঘাত করা, চুল ছড়া, কাপড় ছড়া ইত ািদ 

                   
25 সহীহ মুসিলম, অ ে দ: িশ  ও পিরবােরর িত নবী সা া া  আলাইিহ 
ওয়া সা াম এর দয়া এবং তাঁর িবনয়। 
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হারাম। কননা, নবী সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম 
বেলেছন: 

 

" স ব ি  আমােদর লাক নয় য গােল চেপটাঘাত কের,  
জামার পেকট িছঁেড় এবং জােহিলয়ােতর মত ডােক। "26  

রাসলূ সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম আরও বেলন: 

 

"িবলাপ করা (কারও মৃতু েত িচৎকার কের কা াকািট করা, 
মৃত ব ি র িবিভ  েণর কথা উে খ কের মািটেত পেড় 
গড়াগিড় করা, শরীের আঘাত করা, জামা- কাপড় ছঁড়া 
ইত ািদ) জােহলী যেুগর কাজ। " 27 

  

                   
26 সহীহ বুখারী: অ ে দ: স আমােদর লাক নয় য, গােল চেপটাঘাত 
কের। হাদীস নং ১২৯৭, মাকতাবা শােমলা 
27 ইবেন মাজাহ, অ ে দ: মৃতেক ক  কের িচৎকার কের িবলাপ করা 
িনিষ । আ ামা আলাবানী হাদীসিটেক সহীহ বেলেছন: দখুন: সহীহ ইবেন 
মাজাহ, হাদীস নং ১২৮৬, মাকতাবা শােমলা 
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২) মসিজেদর মাইেক মতৃু  সংবাদ চার করা 

মা ষ মৃতু  বরণ করেল ানীয় লাকজনেক খবর দয়ার 
উে ে  মাইেক মৃতু র সংবাদ চার করা জােয়জ আেছ।  

৩) গার ােন জুতা বা সে ডল পােয় হাঁটা: 

কবর ােন একা  েয়াজন ছাড়া জতুা- সে ডল পােয় হাটঁা 
উিচৎ নয়। বাশীর ইবেন খাসািসয়া রা. হেত বিণত। িতিন 
বেলন, 



.  .  .





 
“আিম রাসলূ সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম এর সােথ 
হাটঁিছলাম...। িতিন মুসিলমেদর কবর ােন আসেলন...। 
চলেত চলেত হঠাৎ দখেত পেলন এক ব ি  জতুা পােয় 
কবর েলার মাঝ িদেয় হাটঁেছ। তখন িতিন তােক ডেক 
বলেলন,  “ হ জুতাধারী, তুিম জতুা খুেল ফল।”   সই ব ি  
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রাসলূ সা া া  আলাইিহ ওয়া সা ামেক িচনেত পের জতুা 
খুেল ফেল িদল। 28  

ইমাম আহমদ হাদীসিটর িত আমল করেতন। আব ু দাউদ 
তারঁ মাসােয়ল ে  বেলন, ইমাম আহমদ যখন কান 
জানাযায় যেতন তখন কবেরর কাছাকািছ গেল তার জতুা 
খুেল ফলেতন। 29 

৩) শবেদেহর পােশ আগরবাতী ালােনা বা আতর- গি  
ব বহার করা  

গ  থেক বাচঁার জ  বা পিরেবশেক ভাল রাখার উে ে  
মৃেতর পােশ আগরবািত ালােনা বা য কান গি  ব  
ব বহার করা দয়া জােয়জ।  

  

                   
28 আবুদাউদ, নাসাঈ, িতরিমযী মখূ, হােকম বেলন, হাদীসিটর সনদ সহীহ, 
ইমাম যাহাবী তােত স িত াপন কেরন। ইব ল কাইেয়ম ইমাম আহমদ 
থেক বণনা কেরন, ইমাম আহমদ হাদীসিটর সনদ جيد (ভােলা) ইমাম ন ী 

বেলন, হাদীসিটর সনদ হাসান। 
29 আহকামলু জানােয়জ, আলবানী রা. 
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৪) জানাযার সালােত সূরা ফািতহা পড়া ও মৃেতর জ  দায়া 
করা 

জানাযার নামােয সরূা ফািতহা পড়ার ব াপারিট যিদও 
মতিবেরাধ পূণ। তেব সবেচেয় িব  মত হল, জানাযার 
সালােত সরূা ফািতহা পড়েত হেব। কারণ: 

১) খ াত সাহাবী উবাদা িবন সােমত রা. হেত বিণত, রাসলূ 
সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম বেলেছন: 

 

" য ব ি  সরূা ফািতহা পাঠ করেব না তার নামায হেব না।"30  

আর জানাযার সালাত একিট সালাত। যমন আ াহ তায়ালা 
বেলন: 

 

"আর তােদর মধ  থেক কােরা মৃতু  হেল তার উপর কখনও 
(জানাযার) সালাত পড়েবন না।"31 আ াহ তায়ালা এখােন 
জানাযার সালাতেকও সালাত বেল উে খ কেরেছন।  

                   
30 বুখারী ও মসুিলম 
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২) ইমাম বখুারী রহ. জানাযার নামােয সরূা ফািতহা পড়ার 
বধতার ব াপাের একিট অ ে দ আলাদাভােব উে খ কের 

তার িনেচ একািধক হাদীস উে খ কেরেছন। যমন, \  

 

  

“তালহা িবন ওবায় াহ িবন আউফ বেলন, আিম ইবেন 
আ াস রা. এর পছেন জানাযার সালাত পড়লাম। িতিন 
ফািতহাতুল িকতাব তথা সরূা ফািতহা পাঠ করেলন। অত:পর 
বলেলন,  এটাই আ াহর নবীর আদশ।”  32  

আর জানাযার সালােত ৩য় তাকবীেরর পর মৃত ও জীিবত 
ব ি েদর জ  হাদীেস বিণত িনে া  য়ািট পাঠ করেত হয়। 

য়ািট হল, 





 

                                  
31 সরূা তাওবা: ৩৪ 
32 সহীহ বুখারী, অ ে দ: জানাযার সালােত সরূা ফািতহা পাঠ করা। 
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উ ারণ: আ া ািফর িল হািয় না ও মািয় িতনা ওয়া 
শািহিদনা ওয়া গাইিবনা ওয়া সাগীিরনা ওয়া কাবীিরনা ওয়া 
যাকািরনা ওয়া উনসানা ও আ া া মান আহইয়াতা  িম া 
ফা আ ইহী আলাল ইমান ওয়া মান তাওয়াফফাইতা  িম া 
ফাতাওয়াফফা  আ’লাল ইসলাম। আ া া লা তাহিরমনা 
আজরা  ওয়ালা তুিয ানা বাদা ।  

অথ: হ আ াহ তুিম আমােদর জীিবত-  মৃত, উপি ত-
অ পি ত, ছাট- বড়, পু ষ- মিহলা সকলেক মা কের 
দাও।  

হ আ াহ, আমােদর মেধ  যােদরেক জীিবত রেখছ 
তােদরেক ঈমােনর উপর অটটু রাখ। আর যােক মৃতু  িদেয়ছ 
তােক ঈমােনর উপর মৃতু  দাও।  

হ আ াহ, আমােদরেক এই মৃতু র িতদান থেক বি ত কর 
না। আর তার চেল যাওয়ার পর আমােদরেক িবপথগামী কর 
না। "33  

৫) জানাযার সালােত মিহলােদর অংশ হণ 

                   
33 আবু দাউদ: অ ে দ: মেৃতর জ  য়া করা। অ ে দ নং ৬০ 
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জানাযার সালাত ফরেয কফায়া। িকছু সংখ ক মা ষ এিট 
আদায় করেল অ রা নাহ থেক বেঁচ যােব। প া ের জানা 
সে ও যিদ কউই জানাযার সালাত না পেড় তেব সকল 
মুসিলম নাহগার হেব। এেত পু েষর সােথ নারীরাও অংশ 

হণ করেত পারেব। সহীহ মুসিলেম বিণত হেয়েছ,  







 

আেয়শা রা. সাদ িবন আব ুওয়া াস রা. এর মরেদহ মসিজেদ 
ন ীেত আনার আেদশ িদেলন যন িতিনও তার জানাযার 
সালােত অংশ হণ করেত পােরন। িক  লাকজন মসিজেদর 
ভতর মরেদহ আনেত অ ীকিৃত জানােল আেয়শা রা. 

বলেলন,  মা ষ কত তাড়াতািড় ভুেল যায়! রাসলূ সা া া  
আলাইিহ ওয়া সা াম তা হাইল ইবেন বায়যা এর জানাযার 
মসিজেদর ভতেরই পেড়িছেলন। 34 সহীহ মুসিলেমর অ  

                   
34 সহীহ মসুিলম, হাদীস নং ৭৭৩,  
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বণনায় রেয়েছ রাসলূ সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম এর 
অ া  ীগণও এ জানাযার সালােত অংশ হণ কেরিছেলন।  

তেব কথা হল, মিহলােদর জ  জানাযায় শিরক হওয়া যিদও 
জােয়জ তবওু ঘর ছেড় বাইের পু ষেদর সােথ জানাযার 
সালােত না যাওয়াই তার জ  উ ম। যেহতু রাসলূ সা া া  
আলাইিহ ওয়া সা াম নারীেদর জ  পাচঁ ওয়া  ফরজ 
সালাত মসিজেদর চেয় িনজ ঘের পড়ােকই অিধক উ ম 
বেলেছন সেহতু জানাযার সালাত (যা ফরেজ আইন নয় বরং 
ফরেজ কফায়া) পড়ার জ  ঘর থেক বর না হওয়াই তার 
জ  অিধক উ ম ও পদাশীলতার জ  উপেযাগী। তেব যথাথ 
পদার সােথ মিহলােদর জ  জানাযার সালাত আদােয়র 
ব ব া করা হেল তােত তােদর অংশ হেণ কান অ িবধা 
নই। আ াহই সব চেয় ভােলা জােনন।  

৬) মিহলােদর জ  জানাজার সােথ গার ােন যাওয়া বা 
দাফন ি য়ায় অংশ হণ করা 

মিহলােদর জ  জানাযার সােথ গার ান পয  যাওয়া বা 
মৃেতর দাফন ি য়ায় অংশ হণ করা হারাম। খ াত মিহলা 
সাহাবী উে  আি য়া রা. হেত বিণত। িতিন বেলন, 
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 “আমােদরেক জানাযার সােথ ( গার ােন) যেত িনেষধ করা 
হেয়েছ। তেব দঢ়ৃতার সােথ িনেষধ করা হয় িন।”  35  

উ  হাদীস থেক বঝুা যাে  য, উ  িনেষধা া শ  নয়। 
িক  সাধারণভােব িনেষধা ার অথ হল, হারাম। কননা, 
রাসলূ সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম বেলেছন,  

"" 

 “ তামােদরেক যখন কান িবষেয় িনেষধ করা হয় তখন 
তামরা তা বজন কর। আর যখন কান কােজর আেদশ করা 

হয় তখন যথাস ব বা বায়ন কর। ”  36  

৭) এক এলাকা থেক অ  এলাকায় লাশ িনেয় দাফন করা 

ইসলামী শরীয়েত যথাস ব তাড়াতািড় লাশ দাফন করার িত 
উৎসািহত করা হেয়েছ। তাই শরীয়ত স ত েয়াজন ছাড়া 

                   
35 বুখারী হা/১২৭৮ ও মসুিলম হা/৯৩৮ 
36 সহীহ ইবেন িহ ান, আবু রায়রা রা. হেত বিণত। 
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এক ান থেক অ  ােন বা এক দশ থেক অ  দেশ লাশ 
ানা র করা িঠক নয়।  

জােবর রা. বণনা কেরন, উ দ যেু র িদন আমার ফফুু আমার 
িপতােক দাফন করার জ  িনেজেদর কবর ােন িনেয় 
আেসন। তখন রাসলুূ াহ সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম-
এর প  থেক এক ঘাষণাকারী ঘাষণা করেলন, তামরা 
শহীদেদরেক যু ে ে  ফরত িনেয় আস। 37 

অ  একিট বণনায় এেসেছ, আব র রহমান ইবেন আবু 
বকর রা. বশী নামক ােন ইে কাল কেরন, তােঁক ঐ ান 
হেত ম ায় এেন দাফন করা হয়। আেয়শা রা. হ  বা উমরা 
করেত ম ায় গমন করেল িতিন তারঁ কবেরর িনকট আেসন 
অত:পর বেলন, আিম তামার মৃতু র সময় উপি ত থাকেল 
তামােক স ােনই দাফন করতাম যখােন তামার মৃতু  

হেয়েছ। 38 

                   
37 জােম িতরিমযী, হা/১৭১৭ 
38 - মসুা ােফ ইবেন আবী শাইবা,  হা/১১৯৩৩ 
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উপেরা  দলীল সমূেহর আেলােক আেলমগণ বেলেছন,  
কােনা ব ি  য এলাকায় মারা যােব তােক স এলাকার 

কবর ােন বা িনকটবতী কােনা কবর ােন দাফন করা উ ম। 
ওজর ব িতত দরূবতী এলাকায় িনেয় দাফন করা অ ম।  

 তেব ওজর বশত: তা জােয়জ আেছ। যমন,  

-  যিদ এমন হয় য, য দেশ মৃতু  বরণ কেরেছ 
সখানকার অিধবাসীরা মুসিলম নয়।  

-  অথবা স ােন মুসিলমেদর জ  আলাদা গার ান 
নাই অথবা িনকেটর কাথাও কবর ান বা দাফেনর 

ব ব া নই।  
-  অথবা ব া- জল াস ইত ািদ কারেণ কবর নদী বা 

সাগর গেভ িবলীন হওয়ার স াবনা রেয়েছ ইত ািদ।  
 তেব শত হল, লাশ ানা র করেত যন এত িবল  না হয় য, 
তা পঁেচ- ফেট িবকতৃ হওয়ার আশংকা সিৃ  হয় এবং মৃেতর 
স ান ু  না হয়।  

৮) কবেরর উপর ঘর তির কের বসবাস করা 

কবেরর উপর ঘর তির কের বসবাস করা নহােয়ত গিহত ও 
িন নীয় কাজ। এ কােজর ারা কবরবাসীেক অপমান করা 
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হয়। তাই যারা এ কাজ করেব তােদরেক বারণ করা এবং 
শরীয়েতর িবধান স েক অবিহত করা জ রী। তারা কবেরর 
উপর যসব সালাত আদায় কেরেছ, তা সব বািতল ও বথৃা। 
কবেরর উপর বসাও অত  গিহত কাজ। রাসলুূ াহ সা া া  
আলাইিহ ওয়া াম বেলেছন,  

 

“ তামরা কবেরর িদেক মুখ কের নামায পড়েব না এবং 
কবেরর উপর বসেব না। ” 39  রাসলুূ াহ সা া া  আলইিহ 
ওয়া সা ম আরও বেলেছন,  



 

“আ াহ ই দী ও নাসারােদর উপর লানত কেরেছন, কারণ 
তারা তােদর নবীেদর কবর সমূহেক মসিজেদ পিরণত 

                   

39 মসুিলম, হা/ ২১২২ 
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কেরেছ।”40 এ হাদীস স েক আেয়শা রা. বেলন,  
রাসলুূ াহ সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম এ বাণী ারা 
তােদরেক তােদর গিহত কােজর জ  সতক কেরেছন। 

 

♦ ♦ ♦ 

  

                   
40 মসুিলম হা/১০৭৯ 
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৯) মসিজেদর মেধ  কবর থাকেল তােত সালাত আদায় 
করার িবধান: 

যিদ কান মসিজেদর মেধ  কবর পাওয়া যায়। তেব দখেত 
হেব কানিট থম িনিমত হেয়েছ। যিদ মসিজদই সব থম 
িনিমত হেয় থােক এবং পরবতীেত মসিজেদর মেধ  মতৃেক 
দাফন করা হয় তেব ঐ কবর খঁুেড় সখান থেক লাশ বা 
লােশর অবিশ  হাড়- হাি েলা বর কের মসুলমানেদর 
কবর ােন পনুরায় দাফন করা অপিরহায। যারা এভােব 
দাফন কেরিছল এিট তােদর দািয় । তারা না করেল 
মসুিলম সরকােরর জ  তা করা অপিরহায। যত িদন কবর 
খঁুেড় লাশ বা হাড়- হাি  বাইের বর করা না হেব ততিদন 
মসিজদ কতপৃ  নাহগার হেত থাকেব। তেব এই 
মসিজেদ মসু ীেদর সালাত আদায় করা বধ হেব এই শেত 
য, তারা সালােতর সময় যন কবরেক সরাসির সামেন না 

রােখ। কননা, রাসলূ সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম কবের 
িদেক মখু কের সালাত আদায় করেত িনেষধ কেরেছন। 
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প া ের যিদ কবরই পেূব থেক থােক; পরবতীেত তার 
উপর মসিজদ িনিমত হয় তেব মসিজদ ভে  ফলা 
আব ক হেব মসিজদ িনমানকারীর উপর অ থায় মসুিলম 
সরকার সটা বা বায়ন করেব। এ ধরেণর কবরওয়ালা 
মসিজদ পিরত াগ করা আব ক এবং তােত সালাত আদায় 
করা জােয়য নয়। কননা, হাদীেস বিণত হেয়েছ, 



  

    

আেয়শা (রা:) হেত বিণত। িতিন বেলন, রসলুূ াহ সা া া  
আলাইিহ ওয়া সা াম যখন (মতৃু  শয ায়) অ  িছেলন, 
তখন িতিন একিট চাদর ীয় চহারা মুবারেক 
রাখেতন, অ িবধা বাধ করেল তা সিরেয় িনেতন। 
এমতাব ায় িতিন বলেলন, “ই দী ও নাসারােদর িত 
আ াহর অিভস াত। কননা তারা তােদর নবীেদর 
কবর েলােক মসিজদ িহেসেব হণ কেরেছ।” িতিন ীয় 
উ তেক সই ই দী- নাসারােদর কম হেত সতক করার 
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জ ই তা বেলেছন।41 অথাৎ রাসলূ সা া া  আলাইিহ 
ওয়া সা াম মতৃু র পূব মহূুেত ঐ সম  লাকেদর কৃতকম 
হেত তাঁর উ তেক সতক কেরেছন। কারণ িতিন জানেত 
পেরিছেলন য, অিচেরই িতিন মতৃু  বরণ করেবন এবং দরূ 

ভিব েত হেলও এ ধরেণর কাজ সংঘিটত হেব।  

তাঁেক ঘের দাফন করার িপছেন একিট কারণ হল, িতিন 
িনেজই হাদীছ িনেয়িছেলন য,  

  

“নবীেক তাঁর মতৃু র ান থেক ানা র করা যােব না। বরং 
যখােন িতিন মতৃু  বরণ করেবন সখােনই তাঁেক দাফন 

করা হেব।” অত:পর  

 

                   
41 বুখারী ও মসুিলম 
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রাসলূ সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম ইি কােলর পর 
সাহাবীগণ তার িবছানা সিরেয় সখােনই কবর খনন 
করেলন।”42  

নবী সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম এর কবর মসিজেদ 
ন ীর মেধ  থাকার ব াপাের একিট সংশেয়র জবাব: 

আমরা দিখ নবী সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম এর কবর 
বতমােন তা মসিজেদ ন ীর মেধ । এর জবাব িক? 

এর জবাব কেয়ক ভােব দওয়া যায় : 

১. মসিজদিট মলূত: কবেরর উপর িনমাণ করা হয়িন 
বরং এ মসিজদ িনিমত হেয়েছ নবী সা া া  আলাইিহ ওয়া 
সা াম এর জীব শায়।  

২. নবী সা া া  আলাইিহ ওয়া সা ামেক মসিজেদই 
দাফন করা হয় িন। কােজই একথা বলার অবকাশ নই য, 
ইহাও সৎ ব ি েদরেক মসিজেদ দাফন করায় থার 

                   
42 ইবেন আবী শায়বা- আবু বকর িস ীক রা. হেত বিণত 



56                            মৃতু  ও কবর স েক করণীয় ও বজনীয়  

অ ভু । বরং নবী সা া া  আলাইিহ ওয়া সা ামেক তাঁর 
ঘের দাফন করা হেয়েছ।  

৩. রসলূ সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম এর 
ঘর েলােক-  যার অ তম হল আেয়শার ঘরিট ( যখােন 
নবী সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম শািয়ত রেয়েছন) 
মসিজেদ েবশ করােনা সাহাবীেদর যৗথ িস াে  হয়িন 
বরং তােদর অিধকাংেশর মতৃু র পর হেয়েছ। তখন তাঁেদর 
অ  কেয়কজন মা  বেঁচ িছেলন। উহা ঘেটিছল ৯৪ 
িহজরী সেন মসিজদ স সারণ কােল। ব ত: এই কাজিট 
সাহাবীেদর অ মিত বা তােদর যৗথ িস াে  হয়িন। তােদর 
কউ কউ উহােত ি মতও পাষণ কেরিছেলন এবং বাধা 

িদেয়িছেলন। তােবঈনেদর মেধ  সাঈদ িবন মসুাইেয়ব 
তােদর অ তম।  

৪. কবরিট মলূত: মসিজেদ নই। কারণ উহা মসিজদ 
হেত স ণূ পথৃক েম রেয়েছ। আর মসিজদেক ওর উপর 
বানােনা হয় িন। এজ ই এই ানিটেক িতনিট াচীর ারা 
সংরি ত ও বি ত করা হেয়েছ। অথাৎ াচীরেক এমন 
একিট িদেক রাখা হেয়েছ যা িকবলা হেত িবপরীত পােশ 
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রেয়েছ এবং উহার এক সাইড উ া িদেক রেয়েছ, যােত 
কের কান সা ষ নামায পড়া কালীন উহােক স ুখীন না 
করেত পাের কারণ উহা িকবলা হেত এক পােশ রেয়েছ।  

আশাকির উ  আেলাচনা ারা ঐ সম া দরূীভতূ হেয়েছ যা 
ারা কবর প ীগণ দলীল হণ কের এই মেম য, নবী 

সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম এর কবের মসিজদ বানােনা 
রেয়েছ।43  

১০) অমুসিলেমর কবর িযয়ারত করা 

িশ া হেণর উে ে  হেল অমুসিলেমর কবর িযয়ারত করা 
জােয়য। আব ু রাইরা রা. থেক বিণত, িতিন বেলন 



:  "

 

                   
43  তাওহীদ (িসেলবাস), লেভল- ২ অ বাদক, শাইখ আব াহ আল কাফী 
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 নবী সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম তারঁ মােয়র কবর 
িযয়ারত করেত িগেয় কাদঁেলন এবং তারঁ সােথ য সাহাবীগণ 
িছেলন তারাও কাদঁেলন। অতঃপর িতিন বলেলন,   

 “আিম আমার মােয়র মাগেফরােতর জ  আ াহর দরবাের 
আেবদন জািনেয়িছলাম িক  আমােক স অ মিত দান করা 
হয়িন। তেব আিম মােয়র কবর িযয়ারেতর জে  আেবদন 
জানােল িতিন তা ম রু কেরন। অতএব, তামরা কবর 
িযয়ারত কর। কননা কবর িযয়ারত করেল মৃতু র কথা রণ 
হয়।  ” 44  

উ  হাদীেস মািণত হয়, িশ া হেণর উে ে  মুশিরকেদর 
কবর িযয়ারত করা জােয়জ।  

১১) মিহলােদর জ  কবর িযয়ারত করার িবধান 

মিহলােদর জ  কবর িযয়ারত করা জােয়য িক না এ ব াপাের 
আেলমেদর মােঝ ি মত পিরল ীত হয়। তেব 

                   
44 সহীহ মসুিলম, হা/৯৭৬, মুসতাদরাক আলাস সাহীহাইন, অধ ায়: িকতাবুল 
জানােয়য, অ ে দ: রাসলূ সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম কতকৃ তাঁর মােয়র 
কবর িযয়ারত করা। হা/১৪৩০ 
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অ ািধকারেযাগ  মত হল, মিহলােদর জ  কবর িযয়ারত করা 
জােয়জ নয়। কারণ, আবু রায়রা রা. থেক বিণত য,   

 

 রাসলুূ া  সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম কবর িযয়ারতকারী 
মিহলােদর িত লা’নত কেরেছন।  45 এই িবষেয় ইবেন 
আববাস ও হাসসান ইবেন ছািবত রা. থেক হাদীস বিণত 
আেছ।  

কতক আিলম মেন কেরন, হাদীসিট হল নবী সা া া  
আলাইিহ ওয়া সা াম কতৃক কবর িযয়ারেতর অ মিত 

দােনরও পূেবর। তরাং কবর িযয়ারেতর অ মিত দােনর 
পর এখন পু ষ- মিহলা সকেলই এই অ মিতর অ ভু ।  

কান কান আিলম বেলন, মিহলােদর মােঝ ধয কম এবং 
কা াকািটর আিধক  হতু তােদর জ  কবর িযয়ারত 
অপছ নীয় বেল ঘাষণা দয়া হেয়েছ।  

                   
45 জােম িতরিমযী, ইমাম আবূ ঈসা িতরিমযী (রহঃ) বেলন,  হাদীসিট 
হাসান- সাহীহ, ইবেন িহ ান হা/১৬২, সহীহ 
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অব  কান মিহলা যিদ িযয়ারেতর উে  ব িতেরেক 
গার ােনর পাশ িদেয় অিত ম কের তেব সখােন থেম 

কবরবাসীেদর উে ে  সালাম িদেল তােত কান সম া 
নাই। 
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১২) কবর ােন গিজেয় উঠা গাছ কাটা 

: কবর ােন গিজেয় উঠা গাছ কাটা িক জােয়জ আেছ না িক 
না কাটাই উ ম? 

উ র: কবর ােন গিজেয় উঠা গাছ কাটায় কান অ িবধা নাই। 
তেব কবেরর স ান বজায় রাখেত হেব। কবরেক পদদিলত 
কের বা সখােন গত খনন কের তার স ানহানী করা যােব 
না। 

তেব যিদ এ আশংকা সিৃ  হয় য, উ  গাছ থেক মা ষ 
বরকত হণ করেব বা তােক স ান করেব তেব তা কেট 
ফলা জ রী। অ পভােব যিদ করেবর সালাম দয়া ও য়া 

করেত আসা িযয়ারতকারীেদর জ  সিট ক দায়ক হওয়ার 
আশংকা থােক তবওু তা কেট ফলেত হেব। কননা, তােত 
পাকা- মাকড় বা সাপ- িব  ুবসবাস করেত পাের। তাই সটা 

রাখার চেয় কেট ফলাই উ ম।46  

  

                   

46 সউদী ায়ী ফেতায়া কিমিট 
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এখােন য সব িবদয়াত স েক আেলাচনা করা হেয়েছ: 

১) মতৃু বািষকী পালন করা 
২) লখািন বা চি শা পালন করা 
৩) িনিদ  কান িদেন কবর িযয়ারেতর জ  একি ত হওয়া 
এবং হােফযেদর িদেয় রআন খতম কিরেয় পাির িমক দয়া 
৪) সবীনা পাঠ করা 
৫) েহর মাগিফরােতর উে ে  ফািতহা পােঠর িবদ’আতঃ 
৬) কবের মা ত পশ,প  যেবহ এবং খতেম রআন 

৭) কবের ফািতহা খানী করা 
৮) পেথর ধাের বা মাযাের রআন পাঠ 

৯) মতৃেক গাসল দয়ার ােন আগরবাতী, মামবািত ইত ািদ 
ালােনা 

১০) দাফেনর পর কবেরর চার পােশ দাঁিড়েয় হাত তেুল 
সি িলতভােব মুনাজাত করা 
১১) মতৃু  শয ায় শািয়ত ব ি র পােশ বেস বা মৃত ব ি র 

েহর উে ে  রআন খতম করা 
১২) কবর পাকা করা, কবেরর উপর িবি ং তরী করা ও 
কবের চুনকাম করা । এছাড়াও চিলত আরও িকছু সং ার 
ও গিহত কাজ আেলািচত হেয়েছ। 

কবর, মাযার ও মৃতু  
স িকত কিতপয় িবদয়াত 
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কবর, মাযার ও মৃতু  স িকত কিতপয় িবদয়াত: 

ঘন কােলা মেঘর আড়ােল অেনক সময় সেূয র িকরণ ঢাকা 
পেড় যায়। মেন হয় হয়ত আর সূেয র মুখ দখা যােব না। 
িক  সমেয়র ব াবধােন িনকশ কােলা মেঘর বকু িচের আেলা 
ঝলমল সযূ  বর হেয় আেস। িঠক তমিন বতমােন আমােদর 
সমােজর িদেক তাকােল দখা যােব িবদয়ােতর কািলমা 
ইসলােমর  আকাশেক িঘের ফেলেছ। যার কারেণ কান 
কাজটা াত আর কান কাজটা িবদয়াত তা পাথক  করাটাই 
অেনক মা েষর জ  কিঠন হেয় গেছ। তাই যত বশী 

রআন- াহর চার সার হেব তত ত এই িবদয়ােতর 
অ কার িবদিূরত হেব। আমরা চাই, রআন- াহর বিণল 
আেলায় আেলািকত হেয় উঠুক সমােজর িতিট গৃহেকান। 
িবদিূরত হাক িশরক, িবদয়াত আর মূখতার ঘার আমািনশা।  

 যা হাক শত রকেমর িবদয়ােতর মধ  থেক এখােন ধু 
কবর, মাযার ও মৃতু  স িকত কেয়কিট িস  িবদয়াত তুেল 
ধরা হল। যিদও এ স ক আরও অেনক িবদয়াত আমােদর 
সমােজ চিলত আেছ। যিদ এেত আমােদর সমােজর 
িবেবকবান মা েষর চতনার য়াের সামা  আঘাত হােন 
তেবই এ েচ া সাথক হেব।  
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১) মৃতু বািষকী পালন করা িবদয়াত: 

বতমান সমােজ িপতা- মাতা, দাদা- দাদী স ান- স িত 
ইত ািদর মৃতু বািষকী অত  জমজমাট ভােব পালন করা হেয় 
থােক। সখােন অেনক টাকা- পয়সা খরচ কের িবশাল 
খাবার- দাবােরর আেয়াজন করা হয়। যিদও গরীব ণীর 
চেয় অথশালীেদর মেধ  এটা পালন করার ব াপারিট বিশ 
চােখ পেড়, িক  আমরা ক’জেন জািন বা জানার চ া কির 
য, মৃতু  বািষকী িকংবা কারও মৃতু  উপলে  শাক িদবস 

পালন করা জঘ তম িবদয়াত? ইসলােমর দিৃ েত এ 
উপলে  শািময়ানা টা ােনা, ঘর- বাড়ী সাজােনা,  
আেলাকস া করা এবং রআন তলাওয়াত বা িবিভ  
তাসবীহ- ওযীফা ইত ািদ পাঠ কের স েলার সওয়াব 
মৃতব ি র েহর উে ে  বখশােনা িবদয়াত। আ ু াহ 
ইবেন উমর রা. বেলন, “মৃত ব ি েক ছায়া িদেত পাের 
কবল তার আমল; তাবঁ ুটািনেয় ছায়া দয়া স ব নয়।” 

মৃতু  বািষকী বা জ  বািষকী পালন করা মুসিলমেদর রীিত 
নয়। বরং এ সব রীিত ই দী- খৃ ান থেক আমােদর মােঝ 
আমদািন করা হেয়েছ। তাই এসব কায ম িবদয়াত হওয়ার 
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পাশাপািশ িবধমীেদর অ সরণও বেট। রাসলূ সা া া  
আলাইিহ ওয়া সা াম বেলেছন, 

 

" য ব ি  (ধম বা রীিত- নীিতর ে ) অ  স দােয়র 
সাদৃ  অবল ন করেব স তােদরই মেধ ই গণ  হেব। "47 

অ পভােব জানাযা িদেয় িফের আসার পর জানাযায় 
অংশ হণকারীেদরেক, য সম  মা ষ শাক জানােত আেস 
তােদরেক অথবা ফকীর- িমসকীনেদর খানা খাওয়ােনা,  
বহৃ িতবার, মৃতু  বরণ করার চি শ িদন পর অথবা মৃতু  
বািষকীেত খাওয়ার অ ান করা, মীলাদ মাহিফল করা,   চার 
‘ ল’ এর ওযীফা পড়া ইত ািদ সবই হারাম এবং িবদ’আতী 
কাজ। কারণ, নবী সা ালা  আলাইিহ ওয়া সা াম এর ত 
এবং সাহাবীগেণর কায েম এ সব কােজর কান মাণ নই। 
এ সব জীিবকা উপাজন, অথ অপচয় এবং ংেসর মাধ ম 
ছাড়া আর িকছুই নয়।  

  
                   

47 নান আবু দাউদ, অ ে দ: লাক সমােজর মােঝ অ চিলত পাশাক 
পিরধান করা। 
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২) লখািন বা চি শা পালন করা িবদয়াত: 

মৃতেক দাফন দয়ার পর দাফন িদেত আসা লাকেদর নাম 
িলেখ রেখ িতন, সাত বা চি শ িদেনর িদন তােদরেক 
দাওয়াত িদেয় লখািন করা, চি শা করা,  িবনা খতম করা,  
িমলাদ মাহিফল করা এবং এ উপলে  লাকজন জমােয়ত 
কের খাবার- দাবার করা, িস ী িবতরণ করা বদআত ছাড়া 
অ  িকছু নয়।  

অ পভােব মা ষ মারা যাওয়ার চি শিদন পয  েত ক 
বহৃ িতবার শাক পালন করা, মৃতু র পর থম ঈদেক 
িবেশষভােব শাকিদবস িহেসেব পালন করা, স িদন হােফজ 
বা কারী সােহবেদর ডেক রআন পড়ােনা এবং শাক 
পালেনর জ  লাকজন একি ত করাও িবদয়াত এবং হারাম। 
কারণ, এ সকল কাজ রাসলূ সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম 
এবং তারঁ সাহাবীেদর আমল িছল না। এ জাতীয় কাজ পরবতী 
যেুগর মা ষেদর সিৃ । তরাং এ সকল কাজ থেক িবরত 
থাকা মুসিলমেদর জ  অপিরহায।  

ইমাম আহমদ িবন হা ল এবং ইমাম ইবেন মাজাহ রহ. সহীহ 
সনেদ আ ু াহ আল বাজালী রা. থেক বণনা কেরন, িতিন 
বেলন “আমরা মৃতু বরণকারী সাহাবীগেণর কাফন- দাফন 
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স  কের মৃেতর বাড়ীেত একি ত হওয়া এবং তােদর প  
থেক খাবােরর আয়জন করােক  ̀নাওহা’ এর মতই মেন 

করতাম।” ইমাম আহমদ বেলন, “এিট একিট জােহলী 
কাজ।” নাওহা অথ কারও মৃেতু েত িচৎকার কের কা াকািট 
করা, শরীের আঘাত করা,  চুল ছড়া, জামা- কাপড় ছড়া 
…ইত ািদ। এসব কাজ করা ইসলােম হারাম।  

উ  িবদয়ােতর পছেন য পিরমাণ অথ খরচ করা হয় তা যিদ 
শরীয়ত স ত প ায় গরীব অসহায়- মা েষর সাহােয  দান 
করা হত বা কান জনকল াণ মূলক কােজ ব য় করা হত 
তাহেল একিদেক অসহায় মা েষর উপকার হত অ  িদেক 
মৃত ব ি ও কবের সওয়াব লাভ করত।  

মেৃতর বািড়েত খাবার সে  একিট সংশেয়র জবাব: 

িকছু মা ষ  ‘িমশকাতুল মাসবীহ’ এর মুিজযা শীষক অধ ায় 
থেক একিট হাদীেসর মাধ েম দাফেনর পর মৃেতর বািড়েত 

খাবার অ ান করার বধতার মাণ উপ াপন কের থােকন। 
হাদীসিট হল নবী সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম জৈনক 
সাহাবীর দাফন শষ কের িফের আসিছেলন। তখন উ  
 ‘মৃেতর ী’ তােঁক খাবার দাওয়াত িদেলন। িতিন দাওয়াত 
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হণ করেল এবং তার বািড়েত গেলন। অত:পর খাদ  
উপি ত করা হেল িতিন এবং অ  লাকজন খাবার হণ 
করেলন। 48   

জবাব: উ  হাদীেস দাওয়াত দানকারী  ‘মৃেতর ী’ িছল 
একথািট িঠক নয়। বরং স িছল এক সাধারণ রাইশ মিহলা। 
এখােন হাদীেসর মূল ভাে   সবনামিট অিতির  থাকায় এ 

সংশেয়র সিৃ  হেয়েছ।  

মূল হাদীেস এেসেছ-    জৈনক মিহলার প  থেক 

এক আহবানকারী । িক  এর পিরবেত িমশকাত কার 
ভুলবশতঃ    “মৃেতর ীর প  থেক এক 

আহবানকারী”  িলেখেছন। কারণ, আবু দাঊদ ও বায়হাকী সহ 
যত হাদীেসর িকতােব এ বণনািট এেসেছ সব জায়গায়  

  জৈনক মিহলার প  থেক এক আহবানকারী  কথািট 

উে খ রেয়েছ।    মৃেতর ীর প  থেক এক 

আহবানকারী  কাথাও পাওয়া যায় না। তরাং এেত মািণত 

                   
48 আবু দাউদ ও বাইহাকী, সহীহ, আলবানী, আহকামুল জানােয়জ 
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হয় য, এিট একিট ভুল যা িমশকাতুল মাসাবীহ ে র 
লখেকর ারা সংঘিটত হেয়েছ।  

তাছাড়া কান সাহাবীর িনকট এ আশা করা যায় না য, িতিন 
িবদয়াত করেবন। কননা, মৃেতর গৃেহ সি িলত হেয় ভাজ 
অ ান করা একিট িবদ’আতী কাজ এবং জােহলী থা। 

নান ইবেন মাজার সহীহ হদীেছ এ জাতীয় কাজেক ’নাওহা’ 
বলা হেয়েছ যা হারাম এবং অিভশাপেযাগ  কাজ।  

তরাং উপেরা  হাদীছ মৃেতর বািড়েত খাবার- দাবােরর 
আেয়াজন করার বধতার পে  মাণ উপ াপন করা মােটও 
িঠক নয়। এ িবষেয় িব ািরত জানার জ  আ রু রহমান 
মাবারকপুরী রহ. িলিখত ’িকতাবলু জানািয়য’ ে র ৮৭ 

হেত ৯১ পৃ া অধ ায়ন করা যেত পাের।  

৩) িনিদ  কান িদেন কবর িযয়ারেতর জ  একি ত হওয়া 
এবং হােফযেদর িদেয় রআন খতম কিরেয় পাির িমক দয়া 
িবদয়াত: 

ঈদ বা জমুার িদন পু ষ- মিহলা একসােথ বা আলাদা 
আলাদাভােব কবেরর পােশ একি ত হওয়া, খানা িবতরণ 
অথবা িকছু তথাকিথত মৗেলাভী বা রআেনর হােফজেদরেক 
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একি ত কের রআন পিড়েয় তােদরেক পাির িমক দয়া 
ইত ািদ কাজ  িবদয়াত এবং নাজােয়য।  

কবর িযয়ারেতর জ  জমুা বা ঈেদর িদেনর িবেশষ কান 
বিশ  ামািণত নয়। অ পভােব কাবেরর পােশ রআন 

পড়া বা পড়ােনা একািট িভি হীন কাজ। এেক জীিবকা 
উপাজেনর মাধ ম িহসােব হণ করা আরও বিশ অ ায়।  

৪) সবীনা পাঠ করা িবদয়াত: 

মৃেতর েহর মাগিফরােতর উে ে  রআন খতম বা সবীনা 
খতম করা আমােদর সমােজ ব ল িচতল একিট িবদয়াত। 
রমাযান বা অ  মােস সারারাত ধের রআন খতম করােনা 
এবং এজ  িবেশষ অ ােনর আেয়াজন করা রা লু াহ 
সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম এর িশ া এবং সাহাবােয় 
করােমর নীিত িব  কাজ। িনভরেযাগ  কান িকতােব এর 

দলীল নই। শরীয়েতর দাবী হল, আমরা িনেজরা রআন পাঠ 
করব, িনেজেদর মেধ  তা িনেয় আেলাচনা- পযােলাচনা করব 
এবং রআেনর মম- উে  বঝুার জ  গেবষণা করব।  

রাসলূ সা া া  আলাইিহ ওয়া সা ামএর িনয়ম িছল, িতিন 
রমাযােনর শষ দশেক ইবাদত- বে গীর জ  কামর বেঁধ 
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িনেতন, আর বাড়ীর সবাইেক জািগেয় রাত জাগরণ 
করােতন।49 িক  রআেনর সবীনা পড়া করা অথবা হােফজ 
সােহবেদর ডেক অেথর িবিনমেয় রআন পড়ােনার কান 

মাণ নই। তাই মৃেতর েহর মাগিফরােতর উে ে  
রআন খতম করা বা সবীনা খতম করা িবদয়াত। এই 

িবদয়াত বজন করা আমােদর জ  অপিরহায।  

৫) েহর মাগিফরােতর উে ে  ফািতহা পােঠর িবদ’আতঃ 

নবী সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম এবং খালাফােয় 
রােশদীেনর েহর িত ইসােল সওয়ােবর উে ে  ফরয 
নামােযর পর এই িব াস সহকাের সরূা ফািতহা পড়া িবদয়াত 
য, এ সকল পিব  েহর উে ে  সরূা ফািতহা পড়েল তারঁা 

মৃতু র পর গাসল দয়ার সময় এবং কবের সওয়াল-
জওয়ােবর সময় উপি ত থাকেবন। আ  েসাস! এটা কত বড় 
মূখতা এবং গামরাহী! এসব কথার না আেছ িভি ;  না আেছ 
দলীল। এেদর িবেবক দেখ বড় ক ণা হয়।  

অ পভােব, কাথাও কাথাও নামােযর শেষ ’আ শষ 
কের কের মৃেতর ফািতহা পােঠর রওয়াজ দখা যায়। কান 

                   
49 বুখারী ও মুসিলম। 
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জায়গায় জমুআর নামায শষ কের ইমাম সাইন রা. এর 
উে ে  ফািতহা পােঠর িনয়ম চালু রেয়েছ। এসবই িবদয়াত।  

অ পভােব কান কবর বা মাযােরর পাশ িদেয় যাওয়ার সময় 
কবলামুখী হেয় দািঁড়েয় যাওয়া এবং হাত উিঠেয় কবর বা 

মাযাের মৃত ব ি র উে ে  ফািতহা পাঠ করা, আবার 
মাযােরর কিথত ওলী বা পীেরর িনকেট ফিরয়াদ করা বা তার 
িনকট সাহায  াথনা করা, মৃত মা েষর দাফন শেষ গার ান 
থেক িফের আসার সময় চি শ কদম দেূর দািঁড়েয় ফািতহা 

পাঠ করা এবং সাধারণ মৃত মুসিলমেদর েহর উে ে  
সওয়াব রসানীর উে ে  ফািতহা পড়া ধু মূখতাই নয় বরং 
িবদয়াত।  

৬) কবের মা ত পশ,  প  যেবহ এবং খতেম রআেনর 
িবদয়াত: 

মৃতু বািষকী উপলে  কবের খতেম রআন আেয়াজন করা,  
প  যেবহ কের রআনখানী বা মৃতবািষকীেত অংশ 

হণকারীেদরেক খানা খাওয়ােনা এবং কবের টাকা- পয়সা 
মা ত িহেসেব পশ করা জঘ তম িবদয়াত। এসব কােজর 
সােথ যিদ িব াস করা হয় য, কবরবাসীরা এ েলােত খুিশ 
হেয় আমােদর উপকার করেব, আমােদরেক য়- িত এবং 
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িবপদাপদ থেক র া করেব এবং যিদ িব াস করা হয় য,  
তারা এ হািদয়া- তাহফা িদেল কবলু কেরন তেব তা ধু 
িবদয়াতই নয় বরং িশ  ক। নবী সা া া  আলাইিহ ওয়া 
সা ামএ ধরেণর ি য়াকলাপেক লানত কেরেছনঃ 

 

“ য ব ি  গাই াহর উে ে  প  যেবহ কের তার িত 
আ াহর অিভশ াত।”50 মা ত একিট ইবাদত। আর 
গাই াহর জ  ইবাদত করা িশ  ক। নবী সা া া  আলাইিহ 
ওয়া সা াম বেলন, 

“এক ব ি  একিট ছাট মািছর জ  জা ােত গেছ এবং অ  
একজন জাহা ােম গেছ। সাহাবীগণ কারণ, িজে স করেল 
িতিন বলেলন, পূববতী উ েতর  জন লাক সফরকােল 
এমন এক জায়গা িদেয় যাি ল যখােন িছল একিট মূিত। 
মূিতর সবকগণ এ  জন লাকেক মূিতর উে ে  কান িকছু 
উৎসগ করেত আেদশ করল। এমনিক মিক িদেয় বলল,  
অব ই িকছু না িকছু উৎসগ করেত হেব। কমপে  একিট 
মািছ হেলও মূিতর উে ে  িদেত হেব। অ থায় 

                   
50 মসুিলম,  অধ ায়ঃ গাই াহর উে ে  প  জেবহ করা হারাম 
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তামােদরেক হত া করা হেব। কান উপায় না পেয় হেয়  
জেনর মেধ  একজন একিট মািছ ধের মূিতর ম েপ িনে প 
করল। যার ফেল স জাহা ােম ান কের িনল। আেরকজন 
কান িকছু িদেত অ ীকার করল। ফেল তােক হত া করা হল 

এবং স জা াতবাসী হেয় গল।  51  

৭) কবের ফািতহা খানী করা িবদয়াত: 

িনিদ  সংখ ায় সরূা ফােতহা পেড় তার সওয়াব কবের মৃতেদর 
উে ে  বখশােনা একিট িভি হীন কাজ। ইসলামী শরীয়েত 
যার কান মাণ নই।  

আব াহ ইবেন উমার রা. কবেরর িনকট রা ফািতহা এবং 
সরূা বাকারার শষাংশ তলাওয়ােতর উপর  িদেতন বেল 
য একিট বণনা িস  তা  ‘শায’ এবং সনদ িবহীন। তাছাড়া 

সাহাবােয় করােমর মেধ  থেক কউ তার সমথন কেরেছন 
বেল মাণ পাওয়া যায় না।  

অ পভােব সরূা নাস, ফালাক, তাকাসরূ, কােফ ন ইত ািদ 
পেড় স েলার সওয়াব মৃতেদর উে ে  বখশােনা একিট 

                   
51 সহীহ মসুিলম 
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বািতল থা। নবী সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম এর ব ব  
এবং সাহাবােয় করােমর কায েম তার কান সমথন পাওয়া 
যায় না। অথচ এ সব িভি হীন িবদআতী কায ম আমােদর 
সমােজ িনিদধায় কের যাি । কান িদন এ েলার দলীল 
তিলেয় দখার গরজ আমােদর হয় িন! 

৮) পেথর ধাের বা মাযাের রআন পাঠঃ 

মাজার, পেথর ধাের বা লাক সমাগম হয় এমন কান ােন 
রআন তলাওয়াত কের িভ া করা িবদয়াত এবং হারাম। 

কননা, মহা  রআনেক িভ ার উে ে  ব বহার করা 
অত  িনকৃ  কাজ। এর মাধ েম আ াহর কালামেক অপমান 
করা হয়। ইসলাম সাধারণভােব িভ াবিৃ েকই তা িন া 
কেরেছ আবার রআনেক মাধ ম ধের িভ া করা! এটা ধু 
হারামই নয় বরং কিঠন নােহর কাজ।  

৯) মতৃেক গাসল দয়ার ােন আগরবাতী, মামবািত ইত ািদ 
ালােনা: 

মৃতেক যখােন গাসল করােনা হয় সখােন চি শ িদন পয  
বরই গােছর কেনা ডাল ও বািত ািলেয় রাখা এবং িতিদন 
স ায় সখােন আগরবািত ালােনা ইত ািদ মারা ক 
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সং ার। ইসলাম এ জাতীয় কাজ সমথন কেরই। এ েলা 
িহ য়ানী সং িৃতর সােথ সাদৃ পূণ। আর িবধমীেদর ধমীয় 
আচার- অ ান বা রীিত- নীিত অ সরণ করা মুসিলমেদর 
জ  হারাম। রাসলূ সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম বেলেছন:  

 

" য ব ি  (ধমীয় ে ) অ  স দােয়র সাদৃ  অবল ন 
করেব স তােদরই মেধ  গণ  হেব। "52  

১০) দাফেনর পর কবেরর চার পােশ দাঁিড়েয় হাত তুেল 
সি িলতভােব মুনাজাত করা িবদয়াত: 

জানাজা নামায শষ করার পর অথবা দাফন স  করার 
কবেরর চার পােশ দািঁড়েয় সি িলতভােব মুনাজাত করা 
আ াহর রাসলূ সা া া  আলাইিহ ওয়া সা ােমর ত নয়। 
এর কান মাণ নাই। বরং েত ক ব ি  িনেজ িনেজ মৃত 
ব ি র জ  য়া করেব। এ ে  একািক হাত তুেল য়া 

                   
52 নান আবু দাউদ,  অ ে দ: লাক সমােজর মােঝ অ চিলত পাশাক 
পিরধান করা। 
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করা জােয়জ আেছ। কারণ, হাত তুেল য়া করা য়া কবেুলর 
অ তম কারণ। রাসলূ সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম বেলন, 

 

" তামরা তামােদর ভাইেয়র জ  মা চাও। য়া কর যন 
দঢ়ৃতার সােথ উ র িদেত পাের। কারণ,  তােক এখন  
করা হেব। "53  

এখােন নবী সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম ধ ু মা চাওয়ার 
জ  য়া করেত বেলেছন। িতিন িনেজ এবং সাহাবােয় করাম 

য়া করেতন। িক  এমন একিট হাদীসও পাওয়া যায় না 
যখােন নবী সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম দাফন করার পর 

সবাইেক িনেয় হাত তুেল সি িলতভােব য়া করেত বেলেছন 
বা িতিন িনেজ িকংবা সাহাবােয় করাম কখেনা কেরেছন। 

তরাং এটা করা িক আমােদর জ  উিচৎ হেব? অব ই 
না।  

                   
53 আবু দাউদ: অ ে দ: মৃতু েক দাফন দয়ার পর িফের আসার সময় য়া 
করা। আ ামা আলবানী হািদসিটেক সহীহ বেলেছন। 
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তাই েত ক ব ি  আলাদা আলাদা ভােব চুিপ ের মৃত 
ব ি র মার জ  এবং কবের িফরশতােদর ে া েরর 
সময় দঢ়ৃ থাকার জ  আ াহর িনকট য়া করেব। আওয়াজ 
উঁচু করেব না। কারণ, নবী সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম 
কবেরর পােশ আওয়াজ উঁচু করেত িনেষধ কেরেছন।  

১১) মতৃু  শয ায় শািয়ত ব ি র পােশ বেস বা মতৃ ব ি র 
েহর উে ে  রআন খতম করা িবদয়াত: 

রআন নািজল হেয়েছ জীিবত মা েষর জ ; মৃেতর জ  
নয়। মা ষ যিদ জীিবত অব ায় রআন পাঠ কের এবং 

রআন অ যায়ী আমল কের তেব স সওয়ােবর অিধকারী 
হয়। প া ের মারা যাওয়ার পর অ  ব ি  তার উে  

রআন পড়েলও এেত তার ফায়দা নই। মৃত ব ি র পােশ 
বেস রআন পাঠ করাও স ণূ িভি হীন। পয়সার িবিনমেয় 
হােফজ বা কারী ভাড়া কের রআন পিড়েয় তার সওয়াব মৃত 
ব ি র উে ে  বখশােনার কান মাণ নাই। এটাই সব 
চেয় িব  কথা। তরাং এ কাজ েলা িবদয়াত।  

বরং আ াহর নবী সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম এর ত 
হল: মৃতু  শয ায় শািয়ত ব ি েক লাইলাহা এর তালকীন 
দয়া। রাসলূ সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম বেলেছন: 
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" তামরা মৃতু র পথযা ীেক ’লাইলাহা ই া াহ’ এর তালকীন 
দাও। "54  

তালকীন দওয়ার অথ হল, তার পােশ বেস তােক ’লাইলাহা 
ই া াহ’ পাঠ করেত বলা। কননা, রাসলূ সা া া  আলাইিহ 
ওয়া সা াম বেলেছন:  

 

"যার শষ কথা হেব ’লা ইলাহা ই া াহ’ স জা ােত েবশ 
করেব। "55  

১২) কবর পাকা করা, কবেরর উপর িবি ং তরী করা ও 
কবের চুনকাম করা: 

পৃিথবীর িবিভ  ােন কবর পাকা করা, চুনকাম করা, কবর উঁচু 
করার বনতা দখা যায়। িবেশষ কের বাংলােদশ, ভারত ও 

                   
54 সহীহ মসুিলম, অ ে দ: মতৃু  শয ায় শািয়ত ব ি েক 'লাইলা ই া াহ' 
এর তালকীন দান।  
55 নান আবু দাউদ, অ ে দ: তালকীন, মআুয িবন জাবাল (রা:) থেক 
বিণত, আ ামা আলবানী বেলন: হাদীসিট সহীহ 
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পািক ােন এ ধরেণর কমকা  খুবই বশী। দখা যায় 
করব ােন, রা ার আেশ- পােশ, চৗরা ায় ও বটগাছ তলায় 
কবর পাকা কের, চুনকাম কের, তােত উ ত নমে ট ব বহার 
কের মৃত ব ি র জ  ও মৃতু  তািরখ ও িবিভ  বাণী িলেখ 
রাখা হয়। এ কাজ েলা স ূণ িবদয়াত। িবিশ  সাহাবী 
জােবর রা. হেত বিণত িতিন বেলন,  



. 

“রাসলূ সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম কবের চুনকাম করা,  
তার উপর বসা এবং তার উপর িবি ং িনমান করেত িনেষধ 
কেরেছন।”  56  

এ হাদীস ারা  মাণ হল য, কবের া ার করা,  
চুনকাম করা, পাকা করা, কবেরর উপর িবি ং ও গ জু িনমাণ 
করা হারাম।  

রাসলুূ াহ সা া াহ ওয়া সা াম এর যেুগ বদর, উ দ,  
খ ক, তাবকু যু  ছাড়াও য সকল সাহাবী শহীদ হেয়েছন 
অথবা মৃতু  বরণ কেরেছন তােঁদর কারও কবর উঁচু করা হয় 
িন। তােঁদর কারও কবর পাকা ও চুনকামও করা হয়িন এবং 

                   
56 মসুিলম, অধ ায়: িকতাবুল জানােয়য, অ ে দ:  
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তােত নামও িলখা হয়িন। তােঁদর কারও কবর মাজাইক 
অথবা পাথর ারা বাধঁােনা হয়িন বরং এ সকল কাজ যমন 
রাসলূ সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম িনেষধ কেরেছন,  তারঁ 
পের ণ যেুগর খালাফােয় রােশদীন কেঠার হে  দমন 
কেরেছন। এর একিট উ ল উদাহরণ হল, খ াত তােবয়ী 
আবলু হাইয়াজ আল আসাদী বেলন, আমােক আলী রা. 
বলেলন, 

أ

      

 

“ তামােক িক আিম এমন একিট কাজ িদেয় পাঠােবা না য 
কাজ িদেয় আমােক পািঠেয়িছেলন রাসলুূ াহ সা া া  
আলাইিহ ওয়া সা াম? তা হল কান িতকিৃত পেল তা মুেছ 
িদেব আর কান উচঁু কবর পিরলি ত হেল তা সাধারণ 
কবেরর সমান কের িদেব। অ  বণনায় রেয়েছ, কান ছিব 
পেল তা িনি  কের িদেব।”57  

  

                   
57  মুসিলম, হাদীস নং ১৬১৫ 
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মতৃেক ক  কের চিলত আরও িকছু সং ার ও গিহত 
কাজ: 

১) জানাযার খাট বহন করার সময় তার পছেন পছেন 
উ ের তাকবীর দয়া ও িযিকর করা।  

২) কবের গালাপ জল িছটােনা।  

৩) আয়াতুল রসী বা রআেনর আয়াত লখা চাদর ারা মৃত 
দহ আবতৃ করা।  

৪) মরেদহ বহন কের িনেয় যাওয়ার সময় রা ায়  বার খাট 
রাখা।  

৫) চার ল পেড় কবেরর চার কানায় খজেুরর ডাল পাতঁা।  

৬) কবর িযয়ারত করেত িগেয় সাতবার রা ফািতহা,  
িতনবার রা ইখলাছ, সাতবার দ দ ইত ািদ পাঠ করা।  

৭) িনিদ  কের ২৭ রামাযান,  ঈেদর িদন িকংবা জুম’আর 
িদন কবর িযয়ারত করেত যাওয়া।  

৮) তথাকিথত শেববরাত, শেব মরাজ ইত ািদ রােত কবর 
িযয়ারত করা।  

৯) লাশ দখার জ  মিহলােদর িভড় করা।  
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১০) মৃত ব ি র নােম ভারেতর আজমীের িকংবা িবিভ  
খানকা, দরবার ও মাযােরর উে ে  টাকা- পয়সা, গ -
ছাগল, হাসঁ- মুরিগ পাঠােনা। 58 

১১) অ প লাশ জানাযা- দাফেনর জ  ত হেয় যাওয়ার 
পর সামািজক, রাজৈনিতক বা দলীয় থা পালেনর উে ে  
লাশেক ক  কের িবিভ  কমকা  করা যমন, লাশেক ােন 

ােন িনেয় দশন করা, া িনেবদন করা, লােশর কিফেন 
পু বক অপণ করা, িভিডও করা, লাশেক সামেন রেখ দীঘ 
সময় ধের জীবনােলাচনা করা, িবিভ মুখী ভাষণ- ব তৃা 
দওয়া ইত ািদ সবই গিহত কাজ। এ েলার মেধ  জীিবত-

মৃত কােরারই কােনা কল াণ নই। এসব অনথক কমকা  
পিরহার করা সকেলর জ  জ ির।  

এভােব অসংখ  িশরক, িবদয়াত ও সং ার আমােদর সমােজ 
এমনভােব জেঁক বেস আেছ য েলার িতবাদ করেত 
গেলও হয়ত িতবাদকারীেক উে া িবদয়াতী উপাধী িনেয় 

িফের আসেত হেব।  

                   
58 ঃ জাল হাদীেসর কবেল রা লু াহ সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম-
এর সালাত। অধ ায়ঃ জানাযা,  ৩৫০ পৃ া। লখকঃ মযুাফফর িবন মহুিসন 
(সামা  পিরবতীত) 
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তেব বতমােন ান চচার অবাধ েযােগ আমােদর নতুন 
জ , যবু সমাজ, ত ণ আেলম সমাজ সবাই যিদ উ ু  
দেয় ীেন ইসলােমর বকু থেক িবদয়ােতর পাথরেক 

সরােনার জ  তৎপর হয় তেব অদরূ ভিব েত ইসলাম তার 
আেগর মিহমায় ভা র হেব। ইসলােমর কতৃ সৗ েয  ভের 
উঠেব আমােদর সি ল ব রা। আ াহ আমােদর সাহায  
ক ন। 

 

 

 ♦ ♦ ♦ 
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রআনখানী 
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ঃ মৃত ব ি  িক রআনখানীর সওয়াব লাভ কের? 

উ রঃ এক ীিন ভাই  কেরেছন, মৃত ব ি  রআনখানীর 
সওয়াব লাভ কের িক না। তাই এস েক িব ািরত 
আেলাচনার মাধ েম শরীয়েতর িস া  পশ করেত চাই। তেব 
তার আেগ কবর িযয়ারত ও ইসােল সওয়াব স েক িব ািরত 
আেলাচনা করার েয়াজন মেন করিছ।  

কবর িযয়ারেতর ে  নবী সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম 
এর ত:  

কবর িযয়ারেতর ব াপাের রাসলূ সা া া  আলাইিহ ওয়া 
সা াম থক য সকল িনেদশনা পাওয়া যায় তার মাটামািট 
সারাংশ িন পঃ  

১) মৃতেদর জ  য়া করা।  

২) মৃতেদর িত সালাম দান করা।  

৩) কবর দেখ িশ া হণ করা।  

রআন পড়া, ফািতহাখানী করা বা এ জাতীয় কান িকছু 
করার কথা রআন- হাদীেস নই। কবর িযয়ারেতর ব াপাের 



87                            মৃতু  ও কবর স েক করণীয় ও বজনীয়  

রাসলূ সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম থেক একািধক য়া 
বিণত হেয়েছ। ত েধ  একিট য়া হলঃ  



 

 “কবর গৃেহর হ মুিমন- মুসিলম অিধবাসীগণ, আপনােদর 
িত শাি  বিষত হাক। আ াহ চাইেল আমরাও আপনােদর 

সােথ িমিলত হব। আিম আমােদর জ  এবং তামােদর জ  
আ াহর িনকট িনরাপ া কামনা করিছ।  59  

নােন আব ূদাঊেদ বিণত হেয়েছ, রাসলূ সা া া  আলাইিহ 
ওয়া সা াম দাফন ি য়া শষ কের কবেরর পােশ দািঁড়েয় 
সাহাবীেদর উে ে  বলেতন,   

 

                   
59 সহীহ মসুিলম,  অধ ায়ঃ গার ােন েবশকােল কী বলেত হয়। হাদীস নং 
১৬২০ 
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" তামরা তামােদর ভাইেয়র জ  মা চাও। য়া কর যন 
স ি র থাকেত পাের। কারণ, তােক এখনই  করা 

হেব।"60  

নান ইবেন মাজােত বিণত হেয়েছ, লাশ কবের রাখা হেল 
িতিন এ য়া পাঠ করেতনঃ  

 

 িবসিম ািহ আলা িম ািত রাসূিল াহ"  আ াহর নােম আ াহর 
রাসেূলর আদেশর উপের এই মৃত ব ি েক কবের রাখলাম। 
 61  

 এ স েক হাদীেসর কাথাও উে খ নই য, িতিন 
কবরবাসীেদর উে ে  কান সরূা পাঠ কেরেছন। অথচ 

                   
60 নান আবূ দাঊদ,  অধ ায়ঃ কবেরর িনকট মাইেয় েতর জ  য়া-
এে গফার করা। হাদীস নং ২৮০৪ ৯ম খ  ২৪ পৃ া, সহীহ আবূ দাঊদ, 
আলবানী। 
61 নান ইবেন মাজাহ, অধ ায়ঃ মােয় তেক কবের েবশ করােনার ব পাের 
বণনা। হাদীস নং ১৫৩৯, সহীহ, আলবানী) আফেসােসর িবষয় হল, এই 

াত েমই উেঠ যাে । খুব কম লাকই কবেরর পােশ দাঁিড়েয় থােক। 
কউ হয়ত জানাযা পেড়ই চেল যায়। কউ মািট িদেয়ই চেল যায়। কম লাক 

আেছ যারা কবেরর পােশ দাঁিড়েয় থেক মৃত ব ি র সাওয়াল- জওয়ােবর 
সময় তার দৃঢ়তার জ  য়া কের। 
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কবেরর পােশ রআেনর িবিভ  সরূা পাঠ করা বতমােন 
আমােদর সমােজর সাধারণ িনয়েম পিরণত হেয়েছ! 

সহীহ হাদীেস আব ু রাইরা রা. থেক বিণত হেয়েছ,   



:  "

 

নবী সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম তারঁ মােয়র কবর 
িযয়ারত করেত িগেয় কাদঁেলন এবং তারঁ সােথ য সাহাবীগণ 
িছেলন তারাও কাদঁেলন। অতঃপর িতিন বলেলন,   

“আিম আমার মােয়র মাগেফরােতর জ  আ াহর কােছ 
আেবদন জািনেয়িছলাম িক  আমােক স অ মিত দান করা 
হয়িন। তেব আিম মােয়র কবর িযয়ারেতর জে  আেবদন 
জানােল িতিন তা ম রু কেরন। অতএব, তামরা কবর 
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িযয়ারত কর। কননা কবর িযয়ারত করেল মৃতু র কথা রণ 
হয়। ”62 

 এ হাদীস থেক জানা যায়, রাসলূ সা া া  আলাইিহ ওয়া 
সা াম এর িনয়ম িছল, মৃতেদর জ  ধ ুইে গফার বা মা 

াথনা করা। মৃতেদর উে ে  রআন পাঠ করা আেদৗ তারঁ 
রীিত িছল না। এটাই হাদীস ও রআেন বিণত সিঠক প িত 
এবং িবেবক স ত প া। কারণ রআেন কৃতপে  
আেলাচনা করা হেয়েছ, জীবন পিরচালনার িবিভ  রীিত-
নীিত, িবিধ- িবধান, হালাল- হারাম ইত ািদ িবষয়। মা ষ মারা 
গেল এসব িদেয় তার কান উপকার হয় না এবং রআন-

হাদীস ারাও এটা মািণত নয়। 

মা ষ মতৃু  বরণ করার পর িকেসর মাধ েম উপকতৃ হয়?  

মৃত ব ি  কবল ঐ সকল িজিনস ারাই উপকার লাভ করেত 
পাের য েলা রআন ও াহ ারা িনধািরত। যমন:  

 ১) রাসলূ সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম বেলনঃ 

                   
62 সহীহ মসুিলম, হা/৯৭৬, মুসতাদরাক আলাস সাহীহাইন, অধ ায়: িকতাবুল 
জানােয়য, অ ে দ: রাসলূ সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম কতকৃ তাঁর মােয়র 
কবর িযয়ারত করা। হা/১৪৩০ 
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“মা ষ মৃতু  বরণ করেল তার আমেলর সম  পথ ব  হেয় 
যায় িতনিট ব তীতঃ সদকােয় জািরয়া, এমন ইলম যার ারা 
উপকতৃ হওয়া যায় এবং এমন নককার স ান য তার জ  

’আ কের”। 63 

 ২) িনে া  হাদীস অ যায়ীও মৃত ব ি  উপকতৃ হেয় 
থােক। আনাস রা. হেত বিণত, রাসলূ সা া া  আলাইিহ ওয়া 
সা াম ইরশাদ কেরনঃ  





 

“সাত কার কােজর সওয়াব মারা যাওয়ার পরও বা ার 
কবের পৗছঁেত থােক। য ব ি  ীনী ইলম িশ া দয়,  
নদী- নালায় পািন বােহর ব াব া কের, প খনন কের,  

                   
63 মসুিলম,  অধ ায়ঃ মা ষ মেৃত র পর য সব কােজর সাওয়াব লাভ কের। 
হাদীস নং ৩০৮৪ 
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খজরু গাছ রাপন কের, মসিজদ তরী কের, রআেনর 
উ রািধকারী রেখ যায় অথবা এমন স ান রেখ যায় য 
তার মারা যাওয়ার পরও তার জ  আ াহর িনকট মার জ  

য়া কের। ”64  

৩) মৃত ব ি  যিদ তার জীব শায় কান পিরত  তেক 
আমেলর মাধ েম পূণজীিবত কের এবং তার মৃতু র পেরও 
উ  আমল চালু থােক তেব এর সওয়াব স কবের থাকা 
অব ায়ও লাভ করেত থাকেব। যমন, িব  সেূ  হাদীেস 
বিণত হেয়েছ,  নবী সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম বেলনঃ 



 

“ য ব ি  ইসলােম কান ত চালু করল স ব ি  এই 
াত চালু করার িবিনমেয় সওয়াব পােব এবং তার মারা 

যাওয়ার পর যত মা ষ উ  ােতর উপর আমল করেব 

                   
64 মসুনােদ বাযযার, িকতাবুল িহলয়া, আবু ওয়াইম। দখুন: আ ামা 
আলবানী (রাহ:) কতকৃ রিচত সহী ত তারগীব ওয়াত ্ তারহীব। অ ে দ: 

ান ও ানাজেনর িত উৎসািহত করণ। হাদীস নং ৭৩। হাসান িল 
গাইিরহী। 
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তােদরও সওয়াব স পেত থাকেব। অথচ যারা আমল করেব 
তােদর সওয়াব িকছুই াস করা হেব না। ”65 

৪) মৃত ব ি র প  থেক কান দান- সদকা করা হেল মৃত 
ব ি  তার সওয়াব লাভ কের। যমন, সহীহ বখুারীেত উ তৃ 
হেয়েছ: 

   

 



 

ইবেন আ াস রা. হেত বিণত, সা’দ ই ন উবাদাহ রা. এর মা 
মারা গল। এ সময় িতিন অ পি ত িছেলন। িতিন রাসলূ 
সা া া  আলাইিহ ওয়া সা ামেক িজে স করেলন, হ 
আ াহর রাসলূ, আমার মা মারা গেছ। স সময় আিম 
অ পি ত িছলাম। আিম তার প  থেক সদাকা করেল তার 
িক কান উপকার হেব? িতিন বলেলন, “ া”ঁ। িতিন 
বলেলন, তাহেল আিম আপনােক া ী রেখ বলিছ, আিম 

                   
65 সহীহ মুসিলম,  অধ ায়, য ব ি  কান ভােলা িনয়ম অথবা খারাপ িনয়ম 
চাল ুকরল। হাদীস নং ১০১৭ 
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আমার িমখরাফ নামক াচীর বি ত খজরু বাগানিট আমার 
মােয়র উে ে  সদকা করলাম। ” 66 

 ৫) সা’দ িবন উবাদাহ রা. থেক বিণত, িতিন রাসলূ 
সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম ক িজ াস করেলন:  

!:

:: 

“ হ আ াহর রাসলূ, আমার মা মৃতু  বরণ কেরেছন, তার পে  
কান দানিট সবেচেয় ভাল হেব? িতিন বলেলন, “পািন”। 

তারপর সা’দ রা. একিট প খনন কের ঘাষণা করেলন,  
“এই প সােদর মােয়র উে ে  দান করা হল। ” 67 

৬) সহীহ মুসিলেম বিণত রেয়েছ, এক ব ি  নবী সা া া  
আলাইিহ ওয়া সা াম ক বলেলন, আমার িপতা- মাতা অথ-
স দ রেখ মারা গেছন। এ ব াপাের তারা আমােক কান 

                   
66 সহীহ বুখারী। অধ ায়: য বেল আমার জিমন অথবা আমার বাগান আমার 
মােয়র উে ে  সদকা করলাম যিদও স  কের না বেল য তা কােক 
সদকা করা করা হল। 
67 সহী ত ্ তারগীব ওয়াত্ তারহী, আলবানী রহ.। অ ে দ: খাদ  
খাওয়ােনার ব াপাের উৎসািহত করণ। হাদীস নং ৯৬২। হাসান িল গাইিরহী। 
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ওিসয়ত কের যানিন। এখন আিম তােদর উে ে  দান-
সদকা করেল তা তােদর জে  িক যেথ  হেব?িতিন সা া া  
আলাইিহ ওয়া সা াম বলেলন, “ া”ঁ।  

৭) জীিবত মুসিলমগণ মৃত মা েষর জ  ’আ ও ইে গফার 
করেল তােদর িনকট এর সওয়াব পৗঁেছ। যমন, রআ ল 
কারীেম আ াহ তায়ালা বেলনঃ 



 

“যারা তােদর পরবতীেত আগমণ কেরেছ (অথাৎ পের ইসলাম 
হণ কেরেছ) তারা বেল, হ আমােদর িতপালক,  

আমােদরেক এবং আমােদর পূেব য সকল ঈমানদার ভাই 
অিতবািহত হেয় গেছন তােদরেক মা ক ন এবং মুিমনেদর 
ব াপাের আমােদর অ ের িহংসা- িবে ষ ব মূল রেখা না। হ 
আমােদর িতপালক, আপিন তা পরম দয়ালু, অিত 
মেহরবান। ”68 

                   
68 সরূা হাশর: ১০ 
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 জীিবত মা েষর প  থেক মৃত মা েষর িনকট সওয়াব 
পৗছঁােনার ব াপাের উপেরাে ািখত হাদীস সমূহ ারা ধ ুঐ 

সকল িবষয়ই মািণত য েলা পূেব আেলাচনা করা হল। িক  
এমন একিটও দলীল পাওয়া যায় না য, মৃত মা েষর 
সওয়ােবর জ  রআন পড়ােত হেব, সরূা ইয়াসীন অথবা এ 
জাতীয় িবেশষ কান সরূা পড়েত হেব। অ পভােব অ  

কান ওযীফা যমন, সরূা এখলাস এক ল  বার,   ‘লা ইলাহা 
ই াহ’ এক হাজার বার বা এ জাতীয় তাসবীহ পােঠরও কান 
িভি  নাই। 

রআন নািযেলর উে  

আ াহ তায়ালা কী উে ে  রআন অবতীণ কেরেছন? এ 
জ  িক য, এর ারা তািবজ বািনেয় িশ  এবং রাগীেদর 
গলায় ঝুলােনা হেব?  

নািক এ জ  য, গার ােন মৃতেদর উে ে  পেড় তার 
মাধ েম কাঠ মা ােদর অথ লুেটর মাধ ম বানােনা হেব? 

না এ উে ে  য, ধা াবাজরা পাে র গােয় িলেখ তা ধেুয় 
ধেুয় রাগী এবং যা েদর পান করােব?  
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না এ উে ে  য, ফািঁকবাজ এবং অলস লােকরা রআেনর 
মাধ েম রা ায় বেস িভ া করেব? 

না এ লে  য, পুেরা রআন এক পৃ ায় ছেপ শাভা 
বধেনর উে ে  ঘেরর দয়ােল এবং বরকত লােভর উে ে  
তািবজ বািনেয় গলায় লটিকেয় রাখা হেব? 

না এ উে ে  য, মসিজেদর দরজায় দািঁড়েয় িচৎকার কের 
আয়াতুল রসী এবং সরূা নাস- ফালােকর তািবজ পাচঁ টাকা 
দের িবি  করা হেব? 

আ াহ রা ুল আলামীন িক এ উে ে  রআন অবতীণ 
কেরেছন য, কাওয়ালী পাঠকারী এবং গায়করা ধ ু লিলত 
কে ঠ তা পাঠ করেব আর াতারা তােদর বাদ য  ও েরর 
মূছনায় পাগলপারা হেয় নাচ- গােনর বাজার বসােব? 

এ উে ে  িক রআন অবতীণ হেয়েছ য, যার মাধ েম 
আমােদর পূব রীরা িব  জয় কেরিছেলন সই রআনেক 
ঘেরর এক কােন িগলাফব  কের রেখ দয়া হেব এবং 
ধেুলা- বািল ও ময়লার আ রেণর িনেচ তা চাপা পেড় থাকেব? 
হ আ াহ, তুিম আমােদরেক মা কর।  
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এই মহা  তুিম এ সব উে ে  অবতীণ কর িন। অবতীণ 
কেরেছা এ জে  য,  মানব জািত এই রআেনর আয়াত 
সমূহ গেবষণা করেব। এটা তা মানবতার জ  উ ল 
আেলাকবতীকা। তুিম এই  নািযল কেরছ িব  মানবতার 
জে  সংবাদদাত এবং সতককারী িহেসেব।  

তুিম রআন অবতীণ কেরছ াণ ি ত জীিবত মা েষর 
জে । িনজীব মা েষর জে  নয়। তুিম রআন অবতীণ 
কেরছ এ উে ে  য, মুসিলমরা এেক তােদর পিরবার,  
সমাজ তথা জীবেনর সব ে  সংিবধান িহেসেব হণ 
করেব।  

বা ব জীবেন আমরা রআন পিরত াগ কেরিছ। জীবেনর পথ 
পির মায় রআেনর ল - উে  ও কমসচূী থেক সের 
গিছ অেনক দেূর। রআেনর িব ে  আমােদর আচরণ 

সীমাল ণ কেরেছ। যার ফেল আমরা িনপিতত হেয়িছ 
প াদপদতা, দভূাগ  ও লা না-  গা নার গহীন খােদ।  

রআেনর ল - উে  ও মমবাণীেক আমরা এমন 
িব য়কর ি য়ায় পাে  ফেলিছ যার নজীর পূববতী জািত 
সমূেহ পাওয়া যায় না। পূববতী উ তগণ আসমানী 

সমূহেক অ ীকার কেরিছল বেট, িক  কান উ েতর 
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ব াপাের একথা শানা যায় িন য, তারা আসমানী সমূহেক 
মৃত মা েষর পঁুিজ িহসােব হণ কেরিছল।  

আমরা কািট কািট মা ষেক লাগামহীন ভােব ছেড় িদেয়িছ 
যােদর িদক িনেদশনা এবং তাবলীেগর দািয়  আমােদরেক 
দয়া হেয়িছল। ফল িতেত তারা তরী কেরেছ যু  এবং 

ংেসর এমন অসংখ  মরণা  যা তােদর িনেজেদর এবং 
আমােদর সকেলর িবনাশ সাধন ও ংেসর কারণ হেয় 
দািঁড়েয়েছ।  

ায় চৗ  শতা ী পূেব রাসলূ সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম 
আমােদর এই সংবাদ দান কেরিছেলনঃ 

 

 “আিম তামােদর মােঝ িট িজিনস রেখ গলাম য িটেক 
তামরা দঢ়ৃভােব ধারণ করেল অব ই পথ  হেব না। স 
িট িজিনস হল আ াহর িকতাব এবং তার রাসেূলর ত।”69 

                   
69 মুয়া া মােলক। অধ ায়: তাকদীর স েক ম ব  করা িনেষধ। হাদীস নং 
৩৩৩৮। আ ামা আলবানী হাদীসিটেক হাসান বেলেছন। দখুন: তাহকীক 
িমশকাত, হাদীস নং ১৮৬ 
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আমােদর পূব পু ষগণ রআেনর কতৃ মমবাণীেক অত  
দঢ়ৃভােব ধারণ কেরিছেলন এবং িনেজেদর জীবন ও কেমর 
সংিবধান িহসােব হণ কেরিছেলন বেলই তারা অিত অ  
সমেয় সারা িবে র নতৃ  ও িব  মানবতার পথ দশেক 
পিরণত হেয়িছেলন। রআন তা আমরা িতিদনই 
তলওয়াত কির িক  স তলাওয়াত আমােদর ক ঠনালী 

অিত ম কের না। রআন পাঠ কির িক  বঝুার চ া কির না 
গেবষণাও কির না এবং বা ব জীবেন আমরা রআেনর 
িশ ােক অ সরণ করেত আ ীহ নই। আমােদর এই রআন 
তলাওয়ােতর ব াপাের জৈনক মিনিষর এই উি িটই 
েযাজ ঃ  

  

“এমন অেনক রআন পাঠক রেয়েছ রআন যােদর উপর 
অিভশ াত কের। ” উদাহরণ প, মুসলমােনরা রআেনর 
এই আয়াতিট পড়েছঃ 
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“সাবধান! আ াহর অিভশাপ জািলমেদর উপর। ”70 অথচ স 
কখেনা কখেনা িনেজই জািলেমর ভূিমকায় অবতীণ হয়। 
িনেজর জবান ারাই িনেজর উপর আ াহর অিভশাপ পিতত 
হে  িক  এ ব াপাের তার কান অ ভূিত নই! 

হ মুসিলম জনেগা ী, এখেনা িক তামােদর গাফলািতর ঘুম 
থেক জা ত হওয়ার সময় হয় িন?সকল গামরাহী ও তার 

পংিকলতা থেক িনেজেদর আঁচল মু  করার েযাগ আেস 
িন?আমােদর আেলম সমাজ এ সকল িবদয়ােতর িব ে  যু  
ঘাষণা কখন করেব? এসব িবদয়ােতর িব ে  সং াম 

সচূনার সাহস যিদ তােদর না থােক তাহেল তােদর মাথা থেক 
দ াের ফযীলত নািমেয় রাখা উিচত অথবা কমপে  ঐ সকল 
মা েষর সমথন দয়া কতব  যারা িবদয়ােতর িব ে  সং ােম 
িল  হেয়েছ। িক  আফেসাস তা এখােনই য, য়ং ঐ সকল 
আেলেম ীন িনেজরাই এ সব িবদয়াতেক িনেজেদর িট-

িজর মাধ ম িহেসেব হণ কের বেসেছ! বরং এসব কােজর 
িবেরাধীতাকারীেদরেক িবিভ  অপমানজনক ও ঘৃণ  
অিভেযােগ অিভযু  করেতও তারা িপছুপা হন না।  

                   
70 সরূা দ: ১১ 
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 এ নাজকু পিরি িতেত যখন আমরা বংশীয়, সমািজক,  
রাজৈনিতক ও অথৈনিতক ইত ািদ চতুমূখী সম া ও িবপেদ 
পিরব া  তখন আমােদর কতব  হেব আমােদর গভীর িন া 
থেক জা ত হওয়া। আ াহর িকতাবেক শ  হােত ধারণ করা 

এবং গেবষণার মানিষকতা িনেয় তা অধ য়ন করা সই সােথ 
আ াহর এই িকতাবেক আমারেদরজ জীবন ও জগেতর 
একমা  কমসচূী ও সংিবধান িহসােব মেন- ােণ িব াস করা।  

এক ইসলামী িচ ািবদ বেলেছন: 

“ হ মুসিলম স দায়! তামরা আজ পয  ধেমর নােম 
কিতপয় নাম সব  িঠকাদার এবং  িবদ ার মা ােদর 
িনকট গালাম হেয় রেয়ছ। তামরা এখেনা িনেজেদর জীবন-
দশন এবং জীবন পিরচালনার আইন- কা েনর ে  

রআেনর হকমত ও আদশ থেক সাহায  িনেত পার িন।  

যিদও রআন তামােদর জীবেনর অিভ  ল , তামােদর 
শি  ও সাহেসর উৎসমূল, িক  এখন তা তামােদর 
চ লমুখর জীবেনর জ  নয় বরং তা হল মৃতেদর জ ! যখন 
জীবেনর সকল কাজ শষ হেয় তামরা মৃতু পুরীর সীমাে  

েবশ কর, যখন াণ বায়ু বর হওয়ার সময় ঘিনেয় আেস 
তখন তামােদর িনকট এই রআন পড়া হয় যন তামরা 
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সহেজ মরেত পার! িক িব েয়র কথা! য রআন এেসিছল 
মৃত দেহ আ ার স ার ঘটােত, দবূল ও অসাড় শরীের 
শি র উে ষ ঘটােত সই রআন পড়া হে  যােত শাি েত 
মৃতু  বরণ করা য়ায!  

ইসলাম িবমুখকারী সকল ব াপচা তাকলীদ ও অ  
অ করেণর িব ে  িবে াহ করা েয়াজন। আজ েয়াজন 
জােহলী আরেবর মুশেরকেদর চেয়ও বড় মুশিরক কবর 
পূজারীেদর সংেশাধেনর জে  ম ব য় করা। যারা িবপেদ 
পড়েল কবেরর পচাঁ হাি র িদেক ফিরয়ােদর হাত বাড়ায়,  
িনেজেদর আভাব মাচেনর জ  কবেরর কােছ আেবদন-
িনেবদন কের, কবরবাসীেদরেক বানায় আ াহ ও তােদর 
মােঝ ওসীলা বা মাধ ম। তােদর নােম প  জবাই কের এই 
আশায় য, এ কবরবাসীরাই হয়েতা ওেদরেক আ াহর নকট  
হািসেলর ব ব া কের িদেব।  

মহান আ াহ অসংখ  আয়ােত ঐ সকল কবর পুজারীেক 
িতর ার কেরেছন যারা মৃত মা েষর িনকট সাহায  িভ া কের 
িনেজেদর িবেবেকর িবেলাপ সাধন কেরেছ এবং হত া কেরেছ 
িনেজেদর চতনােক। তারা আ াহর িকতাবেক পিরত াগ 
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করায় িশরক তােদর অ ঃকরেণ ব মূল হেয় গেছ। আ াহ 
তায়ালা বেলন,  



 

“ য ব ি  আ াহ ছাড়া এমন ব েক ডােক, য কয়ামত পয  
তার ডােক সাড়া িদেব না, তার চেয় অিধক পথ  আর ক 
হেত পাের? তারা তা তােদর ডাক থেক বখবর। ”71 িতিন 
আরও বেলনঃ 





 

“সেত র আহবান একমা  তারঁই এবং এরা তােঁক ছাড়া 
যােদরেক ডােক, তারা তােদর কান কােজ আেস না; ওেদর 
দৃ া  স প, যমন কউ  হাত পািনর িদেক সািরত কের 

                   
71 সরূা আহ াফঃ ৪৬ 
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যােত পািন তার মুেখ পৗেঁছ যায়। অথচ পািন কান সময় 
পৗছঁেব না। কােফরেদর যত আহবান তার সবই পথ তা।72  

আজ েয়াজন শরীয়েত মুহা দীেক িবদয়ােতর আবজনা 
থেক মু  কের ীেনর মশাল হােত উেঠ দাড়ঁােনা। এর 

মেধ ই িনিহত রেয়েছ দীেনর উ য়ন ও অ গিত। আেলম 
সমােজর িনকট উদা  আহবান জানাই, আ ন, দীেনর সং ার 
ও সংেশাধেনর জ  আমরা আবারও উেঠ দাড়ঁাই। 

 

 

♦ ♦ ♦ 

 

 

  

                   
72 সরূা রাদঃ ১৪ 
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ইসােল সওয়াব 
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ইসােল সওয়াব বা সওয়াব দান করা িক শরীয়ত স ত? 

ি য় পাঠক, ইেতাপূেব আমরা দেখিছ, মৃেতর উে ে  য়া, 
বদলী হ  বা ওমরা, দান- সদকা, মানেতর রাযা ইত ািদ 
পালন করা শরীয়ত স ত। িক  অ  কান ইবাদেতর 
সওয়াব িক মৃেতর উে ে  বখশােনা জােয়য? যা আমােদর 
সমােজ ইসােল সওয়াব িহেসেব পিরিচত।  

এর উ র হল, ইসােল সওয়াব শরীয়ত স ত নয়। বরং এিট 
একিট িবদয়াতী রীিত। কারণ এর পে  রআন- ায় কান 

মাণ নই।  

িকছু মা ষ ইসােল সওয়ােবর মাণ িহেসেব বদলী হ ,  
বদলী রাযা এবং দান- সদকা করার হাদীস েলার উ িৃত 
িদেয় থােকন, অথচ বদলী এবং ইসােল সওয়াব এর মােঝ 
িবশাল পাথক  রেয়েছ। যমন: 

বদলীর ে  একজেনর দািয়  আেরকজন পালন কের 
থােক। যমন, বদলী হ  করার সময় বলা হয় “লা াইকা 
আন ফলুান” ( হ আ াহ, আিম অমুেকর প  থেক হািজর) 
অথবা মেন মেন িনয়ত করা হয়, আিম অমুক ব ি র প  
থেক হ  পালন করিছ। িক  ইসােল সওয়াব বা সওয়াব 
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দােনর ে  িনেজর প  থেক হ  স াদন কের স 
বেল, হ আ াহ, আমার এ হে র সওয়াব অমুক ব ি েক 
িদেয় দাও।  

 থম প িত অথাৎ মৃত ব ি র প  থেক হ - উমরা 
আদায় করা, দান- সদকা করা ইত ািদ রআন- হাদীস ারা 
দঢ়ৃভােব মািণত। িক  ি তীয় প িতিট অথাৎ িনজ আমেলর   
সওয়াব মৃত ব ি র উে ে  দান করা কতৃ িবদয়াত 
যমনিট বেলেছন ইসমাঈল শহীদ রহ.।  

মাওলানা ইসমাঈল শহীদ রহ. ‘ঈযা ল হক’ িকতােব 
িলেখেছন, “জীিবত ব ি র প  থেক মৃত ব ি র উে ে  
সওয়াব বখিশেয় দয়া কতৃ িবদয়াত। প া ের আিথক 
ইবাদত (হ , উমরা, দান- সদকা ইত ািদ) ে  বদলী 
িনযু  করা বধ। ” 

এ সে  ইমাম ইবেন তাইিময়া রহ. বেলন: 
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“মৃত মুসিলমেদর িত সওয়াব দান করা আমােদর সালাফ 
তথা পূববতী মিনষীেদর িনয়ম িছল না, বরং তারঁা মৃতেদর 
জ  ’আ করেতন। অতএব, তােদর এ িনয়েমর বাইের 
যাওয়া আমােদর সমীচীন নয়...। ” 

‘মুয়াফাকাত’ িকতােব আ ামা আব ু ইসহাক রহ.73 অত  
র কথা বেলেছন। িতিন বেলনঃ “ইসােল সওয়াব িতনিট 

কারেণ জােয়য নয়। যথাঃ 

 (এক) ইসলােম স দ দান করা বধ মািণত; সওয়াব দান 
করা মািণত নয়। তরাং সওয়াব দােনর ব াপাের যেহতু 
কান মাণ নই তাই তােক বধ বলাও অ ায়।  

( ই) য কান আমেলর পুর ার বা শাি  ইসলােম িনধারণ 
করা রেয়েছ। তাছাড়া িতদান পাওয়া কােজর উপর 
িনভরশীল। মা ষ যমন কাজ করেব তমন িতদান 
লাভ করেব। আ াহ তায়ালা বেলনঃ 

 

                   
73 ইবরাহীম িবন মূসা আবু ইসহাক আশ শাে বী, ানাডা। জ : ৭২০ 
িহজরী। তার রিচত অ তম  হল আল মুয়াফাকাত ফী উসিূলশ শারীয়াহ। 
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 “তােদর কম অ পােত তােদর জে  রেয়েছ িতদান। ”74 
তরাং এ ে  কােরা এখিতয়ার নই য, ই া করেলই 

িনেজর আমেলর িতদান আেরকজনেক দান কের িদেব।  

 (িতন) সওয়াব মহান আ াহর প  থেক এক িবেশষ 
অ হ। এ ব াপাের আমলকারীর হ ে েপর কান েযাগ 
নই। অতএব, িনেজর আমেলর সওয়াব অ  কাউেক দান 

করার অিধকারও তার নই।  

ইসােল সওয়াব স েক কিতপয় সংশয় িনরসন:  

১ম সংশয় ও তার জবাব এ সংশয় রাখা যােব না য, সওয়াব 
যমন আ াহর প  থেক িবেশষ অ হ স দও তা তমিন 

তারঁই অ হ। তরাং স দ দান করা যমন বধ, সওয়াব 
দান করাও তমিন বধ। িক  এ ধারণা অবা াব। 
কারণ, স দ বাি কভােব দখা যায় বা হ া র যাগ  িজিনস 
এবং তা একজেনর মািলকানা থেক অে র মািলকানায় দয়া 
স ব। প া ের, সওয়াব হল ইি য় বিহভূত িজিনস যা দখা 
যায়না বা অ ভব করা যায়না। অ েরর অব া অ যায়ী 
আমলকারী সওয়াব লাভ কের থােক। ফেল তা এক হাত 

                   
74 সরূা সাজদাহঃ ১৭ 
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থেক আেরক হােত যাওয়াও অস ব। অতএব, স দ আর 
সওয়াবেক এক মেন করা অেযৗি ক।  

একথা সত  য, সওয়াব হল নক আমেলর অ গামী িবষয়। 
য আমল করেব স তার সওয়াব থেক উপকতৃ হেব। তেব 

অ েক তা দান করার বা উৎসগ করার কান অিধকার নই। 
এ কথা েলা সব সময় রণ রাখা দরকার।  

২য় সংশয় ও তার জবাব: অ পভােব এ যিু  পশ করা 
যােব না য, নবী সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম উ েতর 
প  থেক রবানী কেরেছন এবং তারঁ সওয়াব উ েতর 
জে  বখিশেয়েছন। এ যিু  মােটই িঠক নয়। কারণঃ 

১মত: রবানী আিথক ইবাদেতর অ ভু  যা একজেনর 
পিরবেত আেরকজন করেত পাের। তাছাড়া উ েতর জ  নবী 
সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম এর রবানী করা িঠক তমন 
যমন পিরবােরর অিবভাবক পিরবােরর অ া  সদ েদর 

জ  রবানী কের থােকন ।  

২য়ত: নবী সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম িনজ পিরবার এবং 
উ েতর প  থেক রবানী করার কারণ হল,  িতিনই এ 
জ  সবেচেয় বিশ হকদার। যমন আ াহ তায়ালা বেলন:  



112                            মৃতু  ও কবর স েক করণীয় ও বজনীয়  

 

“নবী সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম মুিমনেদর কােছ 
িনেজেদর আ া থেকও অিধক িনকটতম। ”75তেব রাসলূ 
সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম এর রবানী করার উ  
হাদীস ারা ইসােল সওয়াব করার বধতা মাণ করা ভুল ও 
অেযৗি ক। কারণ, এর ারা একজেনর প  থেক 
আেরকজন লািভিষ  হওয়া মািণত হয় অথাৎ একজেনর 
প  থেক অ জন রবানী করা জােয়য আেছ। িক  ইসােল 
সওয়াব বা সওয়াব দান করা আলাদা িজিনস। মৃেতর প  
থেক রবানী করার বধতা িবিভ  হাদীস ারা মািণত। 
যমন, নবী সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম আলী রা. ক 

অসীয়ত কেরিছেলন িতিন যন তারঁ প  থেক রবানীর 
প েলােক জেবহ কেরন। এ িবধােনর উপেরই উ েতর 
আমল চেল আসেছ। ইসােল সওয়াব বা সওয়াব দােনর সােথ 
এর নূ তম স ক নই।  

৩য় সংশয়: িনে া  হাদীস য় ারাও ইসােল সওয়ােবর পে  
মাণ পশ করা িঠক নয়। হাদীস িট হল: 

                   
75 সরূা আহযাবঃ ৬ 
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আব ুদাউেদ বিণত হেয়েছ, জৈনক লাক রাসলুূ াহ সা া া  
আলাইিহ ওয়া সা াম এর িনকট এেস বলেলন, আমার মা 
মারা গেছন। আিম তার প  থেক সদকা করেল তা িক 
আমার মােয়র উপকাের আসেব?নবী সা া া  আলাইিহ ওয়া 
সা াম বলেলন, “ া”ঁ। অতঃপর িতিন একিট খজরু বাগান 
তার মােয়র উে ে  সদকা কের িদেলন।  

অ  বণনায় এেসেছ, উ  লাক নবী সা া া  আলাইিহ ওয়া 
সা াম এর িনকট এেস বলল, তার মা বাকহীন অব ায় 
মৃতু বরণ কেরেছন, এমনিট না হেল হয়ত িতিন সদকা 
করেতন। তাহেল এখন তার প  থেক আমার সদকা যেথ  
হেব িক? নবী সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম 
বলেলন, “ াঁ”। থম বণনায় এেসেছ, যিদ িতিন কথা বলেত 
পারেতন তেব সদকা করেতন।  

উভয় হাদীসই মােয়র জ  স ােনর দান- সদকার কথা 
উে িখত হেয়েছ এবং উভয়িটেত মােয়র প  থেক বদলী। 
উ  মিহলা য় সদকা করার ই া পাষণ কেরিছেলন,  

েযাগ পেল বা বায়ন করেতন। তাই তােদর মেনর 
বাসনােক তােদর স ানগণ পূণ কেরেছন এবং এ ধরেণর 
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লািভিষ  হওয়া শরীয়ত স ত এবং মািণত। ইসােল 
সায়ােবর সােথ এর িব মা  স ক নই।  

মেৃতর উে ে  ফােতহাখানী করার ব াপাের একিট সংশেয়র 
জবাব 

কিতপয় মা ষ তথাকিথত ফােতহাখানী বধ মাণ করার 
উে ে  ’ হদায়াতুল হারামাইন’ ে  সংকিলত একিট 
ফেতায়া এবং জনুদীর হাওলা িদেয় একিট হাদীস পশ কের 
থােক। তা হল, “নবী সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম এর পু  
ইবরাহীম রা. মৃতু  বরণ করার পর সাহাবী আব ু যার রা. 

কেনা খজরু এবং কেনা িট মশােনা ধ িনেয় নবী 
সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম এর িনকট উপি ত হেলন। 
িতিন তার উপর সরূা ফােতহা এবং সরূা ইখলাস িতনবার পাঠ 
করেলন। তারপর হাত উিঠেয় ’আ কের উভয় হাত মুখম েল 
ফরােলন। অত:পর আব ু যার রা. ক বলেলন, এ েলা 

মা েষর মােঝ িবতরণ কের দাও। এর সম  সওয়াব আিম 
আমার পু  ই াহীম এর েহর উে ে  বখিশেয় িদলাম। ”  

উ  ঘটনা স ণূ বােনায়াট। বরং সমােজ চিলত 
ফােতহাখানীর থােক সামেন রেখ অত  চালাকীর সােথ 
এটা সাজােনা হেয়েছ যার কান িভি  নই। তাছাড়া 
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 ‘ হদায়াতুল হারামাইন’ িকতােবর লখক উ  ঘটনার কান 
তথ সূ ও উে খ কেরন িন।  

হানাফী মাযহােবর খ াত আেলম আ লু হাই লাখেনৗভী রহ. 
এর ফাতাওয়ার িকতােব (২য় খ  ৩৬ পৃ ায়) উ  ঘটনার 
ব াপাের িজ াসা করা হেয়েছ এবং তার জবাবও সখােন 
িবদ মান রেয়েছ। উ  আেলাচনা িনে  ব  তুেল ধরা হলঃ  

ঃ আমারা  ‘ হদায়াতুল হারামাইন’ িকতােব পেয়িছ য,  
রা ল সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম এর স ান ইবরাহীম রা. 
মৃতু  বরণ করার পর িতিন তৃতীয়, দশম, চি শতম ইত ািদ 
িদেন কনা খজরু ইত ািদেত ফািতহা পাঠ কের 
সাহাবীেদরেক খাইেয়িছেলন। তাহেল বতমােন ফােতহাখানীর 
আেয়াজন করেল তােত বাধা কাথায়? 

উ রঃ ‘ হদায়াতুল হারামাইন’ িকতােব উে িখত ঘটনা 
আেদৗ সত  নয়। হণেযাগ  িকতাব সমূেহ এর কান অি  
খঁুেজ পাওয়া যায়না। আ াহ ভাল জােনন।  

- আবলু হাসানাত মুহা াদ আ লু হাই রহ. 



116                            মৃতু  ও কবর স েক করণীয় ও বজনীয়  

রআনখানী ও ইসােল সওয়াব স েক জগি খ াত 
মুফাসিসর, মুহাি স, ফকীহ এবং ইমামগেণর অিভমত: 

এ সে  আমরা এখন ধারাবািকভােব তাফসীর িবশারদ,  
হাদীস িবশারদ, িফকেহর মূলনীিত িবেশষ  এবং চার 
মাযহােবর মহামিত ইমামগেণর মতামত এবং উি  সমূহ 
উপ াপন করব যা ারা অত   ও থহীনভােব 

মািণত হেব য, বতমােন সমােজ মৃত ব ি েদর উে ে  য 
শাকসভা, রণ সভা ও সবীনাখানী বা কারআনখানীর 

আেয়াজন হেয় চলেছ এর সােথ ইসলামী শরীয়ত এবং রাসলূ 
সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম এর ােতর িব মা  স ক 
নই।  

রআনখানী ও ইসােল সওয়াব স েক মুফাসিসরগেণর 
অিভমত: 

১) আ ামা ইবেন কাসীর রহ.: আ ামা ইবেন কাসীর রহ. 
িনে া  আয়াত সমূহ তুেল ধের স েলার ব াখ া পশ 
কেরন। আয়াত েলা হল এইঃ 
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“তার িনকট িক মূসা ও ইবরাহীম-  িযিন (আ গত  ও 
রসালােতর দািয় ) যথাযথভােব পূণ কেরিছেলন- এর 

সহীফা েলােত বিণত মূলনীিত স িকত তথ েলা এেস 
পৗেঁছিন য, একজেনর পােপর ভার আেরকজন বহন করেব 

না? আর মা ষ ধু তাই পায় যা স ক  কের উপাজন কের। 
আর স কী চ া- পির ম কেরেছ তা স অিচেরই দখেত 
পােব। অতঃপর, পিরপূণ েপ তােক পির েমর িবিনময় 

দান করা হব। ”76  

অথাৎ কউ ফরুী বা পাপাচার কের িনেজর িত অিবচার 
করেল তার দায়- দািয়  তার িনেজর উপরই বতােব। অ  
কউ তার দািয়  কােঁধ িনেব না। যমন, আ াহ তায়ালা 

অ  বেলনঃ  

                   
76 সরূা নাজমঃ ৩৬- ৪১  
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“ কউ অপেরর বাঝা বহন করেব না। কউ যিদ তার ভার 
বহন করেত অ েক আহবান কের তা কউ বহন করেব না 
যিদও স িনকটা ীয় হয়। ”77 

গ) িতিন আরও বেলনঃ  

 

 “এবং মা ষ তাই পায়, যা স কের। ”78 তার উপর যমন 
অে র পােপর দায়- দািয়  বতােব না অ পভােব স কবল 
ঐ পিরমাণ িতদােনর অিধকারী হেব যতটু  স িনেজ 
উপাজন কেরেছ।  

আ ামা ইবেন কাসীর রহ. বেলন, “উ  আয়াত সমূেহর 
িভি েত ইমাম শােফঈ ও তারঁ অ সারীরা এ িস াে  উপিনত 
হেয়েছন য, রআন পড়ার সওয়াব মৃত ব ি েদর িনকট 
পৗেঁছ না। কননা, এটা তােদর িনজ  আমল ও উপাজন নয়। 

                   
77 সরূা ফািতরঃ ১৮ 
78 সরূা নজম: ৩৯ 
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আর নবী সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম তারঁ উ তেক 
কখেনা এ কােজর িত পেরা  বা ত  কান িনেদশ,  
িদকিনেদশনা, উৎসাহ িকংবা উপেদশ িদেয় যান িন। কান 
সাহাবীর প  থেকও কখেনা এ রকম কথা বলা হয় িন। 

রআনখানী করেল মৃত ব ি  যিদ উপকতৃ হত তেব সব 
থম সাহাবীগণ তা বা বায়ন কের এ সৗভাগ  অজন 

করেতন।  

য কান সৎ আমল িনভর কের মােণর উপর। এখােন কােরা 
ব ি গত মতামত, রায় বা িকয়ােসর েযাগ নই। অব  

’আ ও দােনর ব াপাের কান মতিবেরাধ নই। নবী মুহ াদ 
সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম এর প  থেক  মাণ 
িবদ মান রেয়েছ য, এ িট কােজর সওয়াব মৃত ব ি র 
িনকট পৗেঁছ।  

আর ইমাম মুসিলম আব ু রাইরা রা. থেক বিণত হাদীসিট। 
যখােন নবী সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম বেলেছনঃ “মা ষ 

মৃতু  বরণ করেল তার আমেলর সম  পথ ব  হেয় যায় িতনিট 
ব তীত। সদকােয় জািরয়া, এমন িশ া যার ারা অ  মা ষ 
উপকতৃ হয় এবং এমন নককার স ান য তার জ  ’আ 
কের। ”( মুসিলম) এ হাদীেস বিণত িতনিট িজিনসই 
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কতৃপে  মৃত ব ি র আমল এবং ম ও সাধনার ফসল। 
যমন,  অ  একিট হাদীস রেয়েছঃ 

  

 “মা ষ সবেচেয় পিব  য খাবার খায় তা হল তার িনজ  
উপািজত স দ। আর স ান তার িনজ  উপািজত স েদর 
অ ভু । 79  

সদকােয় জািরয়া মা েষর িনজ  কম ও িবিনেয়ােগরই 
ফলাফল। যমন মহান আ াহ তায়ালা ঘাষণা কেরনঃ 

 

“আিমই তা মৃতেদরেক জীিবত কির এবং তােদর কম ও 
কীিতসমূহ িলিপব  কির। ”80ত প মৃত ব ি  জীিবত থাকা 
অব ায় মা েষর মােঝ য ােনর চার- সার স কের গেছ 

                   
79 নান নাসাঈ। অ ে দঃ উপাজেনর িত উৎসাহ দান। হাদীস নং 
৪৪৬১। নান ইবেন মাজাহ। অ ে দঃ কামাই- রাযগােরর িত উৎসাহ 

দান। হাদীস নং ২২২০। আ ামা আলবানী রহ. বেলন: হাদীসিট সহীহ। 
দখুন: সহীহ ওয়া যঈফ নান নাসাঈ। হাদীস নং ৪৪৪৯। ও সহীহ ওয়া 

যঈফ ই ন মাজাহ। হাদীস নং ২২৯০ 
80 সরূা ইয়ািসনঃ ১২ 
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এবং মা ষ তদা যায়ী আমল কের চেলেছ সিটও তার িনজ 
কেমর ফসল। যমনিট িনে া  সহীহ হাদীস ারা িতয়মান 
হয়। আব ু রাইরা রা. থেক বিণত, রাসলূ সা া া  আলাইিহ 
ওয়া সা াম বেলন: 



 

“ য ব ি  মা ষেক হদায়ােতর িত আহবান করেব স ব ি  
ঐ হদায়ােতর পেথর অ সারীেদর সমপিরমাণ সায়ােবর 
অিধকারী হেব। অথচ এেত তােদর কান সওয়ােবর কমিত 
হেব না। ” 81 

২) ইমাম শাওকানী রহ.: ইমাম শাওকানী রহ. িনে া  
আয়ােতর তাফসীর করেত িগেয় বেলেছন: 

 

                   
81 সহীহ মুসিলম। অধ ায়ঃ য ব ি  কান ভাল বা খারাপ প া চাল ুকরল 
আর য ব ি  হদায়াত বা গামরাহীর িদেক আহবান করল। হাদীস নং 
৪৮৩১ 
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“এবং মা ষ তাই পায়, যা স কের। ”82 এই আয়াত ারা 
মািণত হয়, মা ষ লাভ করেব কবল তার িনজ  পির েমর 
িতদান। একজেনর আমল অে র কানই উপকাের আসেব 

না। িক  আয়ােতর এই ’আম’ বা ব াপক অথিটেক অ  
একিট আয়াত িকছুটা সীমাব  কেরেছ। আয়াতিট হলঃ  

 

“তােদর ের তােদর স ানেদরেক িমিলত কেরিছ। ”83অথাৎ 
স ান- স দীগণ যিদ নক আমল কের তেব তােদর িপতা-
মাতার আমলনামায় উ  সওয়ােবর একটা অংশ লখা হেব।  

অ পভােব আ াহ তায়ালার িনেদশ েম নবী ও 
ফেরশতাগণ ইমানদারেদর জ  পািরশ করেবন, জীিবত 

মা ষ মৃত মা েষর জে  ’আ করেব ইত ািদ মাধ েমও 
উপেরা  আয়ােতর ব াপকাথেক সীমাব  করা হেয়েছ।  

যারা মেন কেরন য, উে িখত আয়াতিট পেরর হাদীস েলার 
কারেণ রিহত হেয় গেছ তােদর ধারণা িঠক নয়। বরং 

কতৃপে  উ  আয়াতেক এ িবষয় িল সীমাব  কেরেছ। ” 
                   

82 সরূা নজম: ৩৯ 
83 রা তূরঃ ২১ 
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৩) আ ামা রশীদ রযা রহ.: তাফসীর আল মানােরর লখক 
আ ামা রশীদ রযা রহ. িনে া  আয়ােতর তাফসীর করেত 
িগেয় এ িবষেয় দীঘ আেলাচনা পশ কেরন। িনে  সংে েপ 
তা উপ াপন করা হলঃ 

 আ াহ তায়ালা বেলন: 

 

“ কউ অ ায় করেল তার িত িনেজর উপরই বতােব। 
একজেনর বাঝা (দায়- দািয় ) আেরকজন বহন করেব না। ” 
84 

“ রআনখানী এবং িবিভ  ধরেণর ওযীফার সওয়াব মৃত 
মা েষর উে ে  বখশােনার িনয়ম ব াপক ভােব িব ার লাভ 
কেরেছ। অ পভােব পয়সার িবিনমেয় রআন পড়ােনার 

থাও ব াপকভােব িব তৃ হেয়েছ। িক  এ েলা সবই িবদয়াত 
এবং শরীয়ত িবেরাধী কাজ।  

অ পভােব কান ব ি  নামায না পেড় মারা গেল তার জ  
কা ফার দয়ার মাসআলািটও একিট িবদআতী মাসআলা। 

                   
84 সরূা আনয়ামঃ ১৬৪ 
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আসেল এসেবর যিদ কান শরঈ িভি  থাকত তেব ইসলােমর 
াথিমক যেুগর অ সরণীয় ব ি গণ এ িবষেয় অব ই 

জানেতন এবং তা অব ই বা বায়ন কের যেতন। ”  

িতিন আরও বেলন, “মৃত মা েষর উে ে  সরূা ইয়াসীন 
পােঠর বণনাও ছহীহ নয়। এ ব াপাের কান ছহীহ হাদীস 
বিণত হয়িন। যমনিট িব  িবখ াত মুহাি স ইমাম দারা তনী 
(রাহ:)ও বেলেছন”।  

 জানা দরকার য, বতমােন শহের, ােম- গে  মৃত মা েষর 
উে ে  রআনখানী ও ফিতহাখানী করার য িনয়ম দখা 
যাে  স িবষেয় না পাওয়া যায় কান ছহীহ হাদীস, না যঈফ 
হাদীস। এমনিক এ ব াপাের কান বােনায়াট হাদীসও পাওয়া 
যায়না। এটা এমনই িবদয়াত যা দঢ়ৃ মাণাদীর সরাসির 
িব । এ থা সমােজ এতটা ব াপকতা লাভ করার কারণ 
হল, পয়সােলাভী, নাম সব  লবাসধারী আেলমগণ এ 
ব াপাের নীরব ভূিমকা পালন করেছ আর জনসাধারণ এটােক 
শ ভােব আঁকেড় ধেরেছ। এমনিক এটােক ােত মুয়া াদা 
বরং ফরেযর ের িনেয় পৗিঁছেয়েছ।  
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মাট কথা, এিট একিট ইবাদেতর িবষয়। যার িভি  হেত হেব 
রআন ও াহর দলীল। এর উপর সালােফ- সােলহীনগণ 

থেক আমল পাওয়া অত  জ রী।  

রআন ও সহীহ হাদীেসর  ও দঢ়ৃ মাণািদর আেলােক 
এই মূলনীিত মািণত হল য, পরকােল মা ষ কবল িনজ 
আমেলর িতদান পােব। আ াহ তায়ালা বেলন:  

 

“ য িদন কউ কােরা উপকার করেত পারেব না। ”85 আ াহ 
বহানা  ওয়া তায়ালা আরও বেলন: 



 

“ তামরা সিদনেক ভয় কর য িদন িপতা পুে র এবং পু  
িপতার কানই উপকাের আসেব না। ”86  

                   
85 ইনিফতারঃ ১৯ 
86 সূরা লাকমানঃ ৩৩ 
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আর রাসলূ সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম তার 
িনকটা ীয়েদর িনকট আ াহর এই ম পৗিঁছেয় িদেয়েছন 
য, “ তামরা আমল কর। আিম আ াহর শাি  থেক বাচঁােত 
তামােদর কান উপকার করেত পারব না”87  

তাহেল বঝুা গল, পরকােল নাজাত পেত হেল নক আমল 
করেত হেব। নক আমল করার মাধেম  আ ি  অজন 
করেত হেব। তাহেলই কবল পরকােল মুি র আশা করা 
যােব।  

আ ামা রশীদ রযা রহ. জগি খ াত মিনষী হােফয ইবেন 
হাজার রহ. এর কথার উ িৃত িদেয় বেলেছন, তােঁক িজে সা 
করা হেয়িছল, কান ব ি  যিদ রআন পড়ার পর ’আেত 
বেল,  হ আ াহ, আমার রআন তলাওয়ােতর সওয়ােবর 
মাধ েম রাসলূ সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম এর স ান ও 
মযাদা বিৃ  কের দাও। তাহেল তার িবধান কী? 

হােফজ ইবেন হাজার রহ. উ ের বেলেছন, “এ ধরেণর ’আ 
পরবতী যেুগর কারী সােহবেদর আিব ার। পূববতী যেুগর 

                   
87 সহীহ বুখারী। অ ে দ: ী ও স ান- স দী িক িনকটা ীেয়র অ ভু ? 
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মা েষর মেধ  এ ধরেণর কান য়া চিলত িছল বেল আমার 
জানা নাই। কখেনা িনও িন।  

অতএব,  আমরা একথাই বলব, সমােজর তথাকিথত এসব 
আেলম নামধারী ব ি  যারা রআন স েক মােটও ান 
রােখনা তারা িকভােব এই আয়ােতর মম বঝুেব? যখােন 
আ াহ তায়ালা বেলনঃ 

 

“আর রাসলূ তামােদর জ  যা িনেয় এেসেছন তা তামরা 
হণ কর এবং িতিন যা িনেষধ কেরেছন তা থেক িবরত 

থাক। ”88  

তারা িক এ সহীহ হাদীস স েক ান রােখ যখােন রাসলূ 
সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম বেলেছনঃ  

 

“ য এমন কাজ করল যার ব াপাের আমােদর কান িনেদশ 
নই তা পিরত াজ । ”89  

                   
88 সরূা হাশরঃ ৭ 
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রাসলূ সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম আরও বেলেছনঃ  

 

“সবেচেয় িনকৃ  িবষয় হল, ( ীেনর মেধ ) নতুন উ ািবত 
িবষয় সমূহ। আর িতিট নতুন উ ািবত িজিনসই িবদয়াত। 
আর িতিট িবদয়াতই মরাহী। ”90  

রআনখানী ও ইসােল সওয়াব স েক মহুাি সগেণর 
অিভমত: 

১) ইমাম নওয়াবী রহ.: 

ইমাম নওয়াবী রহ.  ُول صُ ُ َوابِ  و یتِ  عنٌ  الصدقةِ  ث َّ الم  তথা মৃেতর 
িনকট সদকা’র সওয়াব পৗছঁা অধ ােয় আেয়শা রা.এর 
িনে া  হাদীস উে খ কেরেছন: এক ব ি  রাসলূ সা া া  
আলাইিহ ওয়া সা াম এর িনকট উপি ত হেয় িজে স 
করেলন: 

                                  
89 মু াফা ন আলাইহ 
90 নান আবু দাউদ, সহীহ 
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“ হ আ াহর রাসলূ, আমার মা হঠাৎ ইে কাল কেরেছন,  
িক  কান ওিসয়ত কের যান িন। আমার ধারণা, িতিন যিদ 
কথা বলেত স ম হেতন তেব সদকা করেতন। তাই আিম 
যিদ তার প  থেক সাদকাহ কির তাহেল িক িতিন তার 
সওয়াব পােবন? িতিন উ ের বলেলন, “ া।ঁ ”91  

ইমাম নওয়াবী রা. বেলনঃ “উ  হাদীস ারা মািণত হয় 
য, মৃেতর প  থেক সাদকা করা হেল তার সওয়াব মৃত 

ব ি  পেয় থােক। এ ব াপাের সম  আেলম একমত। আবার 
এ ব াপােরও ইজমা িতি ত হেয়েছ য, মৃেতর জ  ’আ 
করা হেল তার িনকট পৗেঁছ। অ পভােব মৃেতর প  থেক 
ঋণ পিরেশাধ করা যায় এবং তার প  থেক হ  আদায় 
করাও শরীয়ত স ত। এসব ব াপাের ছহীহ হাদীস এবং 

 দলীল- মাণ িবদ ামান রেয়েছ।  

                   
91 ইমাম নওয়াবী রহ. কতৃক সহীহ মসুিলেমর ৩০৮২ নং হাদীেসর ব াখ া। 
অধ ায়: সদকার সওয়াব মতৃ ব ি র িনকট পৗঁছা সে । 
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আর এটাই আমােদর িস  অিভমত য, রআন 
তলাওয়ােতর সওয়াব মৃেতর িনকট পৗেঁছ না”।  

২) ইমাম সানআনী রহ.: িতিন িবখ াত হাদীস  ‘বলূু ল 
মারাম’ এর ব াখ া ‘ বলুু  সালাম’ িকতােব আ ু াহ ই ন 
আ াস রা. থেক বিণত একিট হাদীস উে খ কেরেছন। তা 
হল, রাসলূ সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম মদীনায় একিট 
গার ােনর পাশ িদেয় যাওয়ার সময় কবেরর িদেক মুখ 

িফিরেয় বলেলনঃ 



 

“ হ কবরবাসীগণ, তামােদর উপর শাি  বিষত হাক। আ াহ 
তামােদরেক এবং আমােদরেক মা ক ন। তামরা 

আমােদর আেগ চেল গছ। আমরা তামােদর অ গামী। ”92  

ইমাম সান’আনী বেলন, “এ হাদীস মাণ বহন কের য,  
কউ কােরা জ  ’আ- ইে গফার করেল যন থেম িনেজর 

জে  কের। রআেন য সম  ’আ আেছ স েলােতও 

                   
92 িতরিমযী। আ ামা আলবানী রহ. হাদীসিটেক যঈফ বেলেছন। 
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আেগ িনেজর জ  য়া করার কথাই উে িখত হেয়েছ। যমন 
আ াহ বেলনঃ 

 

“ হ আমােদর িতপালক আমােদরেক এবং আমােদর 
ভাইেদরেক মা কের দাও যারা ঈমােনর সােথ আমােদর 
আেগ ( িনয়া) থেক চেল গেছ। ”93 আ াহ তায়ালা আরও 
বেলন:  

 

“ মা াথনা কর িনেজর জ  এবং মুিমনেদর জ । ”94 

এ হাদীস ারা এটাও মািণত হয় য, উপেরা  ’আ েলা 
এবং এ জাতীয় যত ’আ আেছ মৃত লাকেদর উপকাের 
আেস। এ ব াপাের কান আেলমই ি মত কেরন িন। িক  

রআন পড়ার সওয়াব মৃেতর িনকট পৗেঁছ না যমনিট ঈমাম 
শােফঈ রাহ. বেলেছন।  

                   
93 সরূা হাশর: ৫৯ 
94 সরূা মহুা াদঃ ৪৭ 
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৩) ইমাম শাওকানী রহ.: ইমাম শাওকানী রহ. ইমাম ইবেন 
তাইিময়া রিচত আল মু াকা এর ব াখ া  নাইলুল আওতার 
িকতােব বেলেছন, “ইমাম শােফঈ এবং তারঁ একদল সেহাচর 
আেলেমর িস  মাযহাব হল, রআন তলাওয়ােতর সওয়াব 
মৃত মা েষর িনকট পৗেঁছ না। আমােদরও মত হল, রআন 
তলাওয়াত করা হেল মৃতেদর কান উপকার হয় না এবং 

কবেরর িনকট রআন পাঠ করা জােয়যও নয়। এ ব াপাের 
 দলীল হল,  রাসলূ সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম 

বেলেছন: 



 

“ তামরা তামােদর বাড়ীেক গার ােন পিরণত করনা। য 
ঘের সরূা বাকারা পাঠ করা হয় শয়তান স ঘর থেক পলায়ন 
কের। ”95 িতিন আরও বেলনঃ  

 

                   
95 সহীহ মুসিলম। অ ে দ: বাড়ীেত নফল নামায পড়া মু াহাব তেব 
মসিজেদও পড়া জােয়য। হাদীস নং ১৮৬০ (আবু রায়রা রা. হেত বিণত) 
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“ তামরা তামােদর ঘের (নফল) নামায আদায় কর এবং তা 
কবর ােন পিরণত কর না। ”96 অথাৎ কবের যমন নামায 
পড়া হয় না িকংবা রআন তলাওয়াত করা হয় না ত প 
ঘের নফল নামায এবং রআন পড়া বাদ িদেয় ঘরেক 
গার ােন পিরণত করনা।  

কবেরর পােশ রআন পড়েল যিদ মৃতেদর উপকার হত, তেব 
রাসলুূ াহ সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম নফল নামায এবং 

রআন ঘের পড়েত বলেতন না এবং িনেজেদর ঘরেক 
গার ােন পিরণত করেত িনষধ করেতন না। যিদও িতিন 

উ েতর সব চেয় বশী কল াণকামী এবং মুিমনেদর িত 
পরম ক নাময়। তার এ কথা বলার উে  এই য,  
গার ান রআন তলায়াত এবং নামায পড়ার ান নয়। আর 

এ কারেণ িতিন কবেরর িনকট রআন তলাওয়াত কেরেছন 
বা রআেনর কান সরূা পেড়েছন তার কান মাণ পাওয়া 
যায় না। অথচ িতিন অিধকহাের নফল নামায আদায় করেতন 
এবং কবর িযয়ারত করেতন, সই সােথ মা ষেক কবর 
িযয়ারত করার িনয়ম- প িতও িশ া িদেতন। এখান থেক 

                   
96 িতরিমযী,  ই ন উমর রা. থেক। অ ে দ: বাড়ীেত নফল নামায পড়া 
মু াহাব। হাদীস নং ৪৫৩। ইমাম িতরিমযী এ হাদীসিটেক হাসান সহীহ 
বেলেছন। 
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এটাই িতয়মান হয় য, গার ােন রআন তলাওয়াত করা 
বা রআেনর িবেশষ কান সরূা পাঠ করা রাসলূ সা া া  
আলাইিহ ওয়া সা ােমর আদশ নয় বরং িব আেতর অ ভু  
যা অব ই পিরত াজ ।  

চার মাযহােবর স ািনত আেলমেদর অিভমত: 

১) হানাফী মাযহাবঃ 

ক) মা া আলী কারী হানাফী রহ. “শর ল িফকিহল আকবার” 
িকতােবর ১১০ পৃ ায় িলেখেছন: 

“ইমাম আব ু হানীফা, ইমাম মােলক এবং ইমাম আহমেদর 
একিট বণনা অ পােত কবেরর িনকট রআন পাঠ করা 
হারাম। কননা, এটা একটা িবদয়াত যার ব পাের কান 
হাদীস বিণত হয়িন। ‘এহয়াউল উলূম’ ে র ব াখ াকােরর 
ব ব ও তাই।  

খ) ইমাম বার ভী তার “আত ারীকাহ আল মুহা াদীয়া” 
ে র ৩য় পির েদ িবিভ  িবদয়াত এবং বািতল কম- কা  

স েক আেলাচনা করেত িগেয় বেলন, মা ষ সওয়ােবর কাজ 
ভেব িবিভ  নােহর িদেক ধািবত হয়। উদাহরণ প, 

মা ষ মারা গেল পানাহােরর আেয়াজন করা, ইসােল সওয়াব 
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উপলে  রআন পাঠকারীেদর পয়সা দয়া, িবিভ  তাসবীহ 
পাঠ করা- এ েলা সবই িবদয়াত। এমন িক মৃত ব ি  যিদ 
জীিবত থাকা অব ায় এসব করার ওসীয়তও কের যায় তবওু 
স েলা পালন করা িবদয়াত এবং বািতল কাজ। এসব 

কােজর িবিনময় হণ করা হারাম এবং এসব যারা পাঠ করেব 
তারাও নাহগার হেব।  

গ) ইমাম ইয িবন আ সু সালাম রাহ. ক িজে স করা 
হেয়িছল, রআন তলাওয়ােতর সওয়াব মৃেত র উে ে  
বখশােনা হেল তা িক মৃেতর িনকট পৗেঁছ? 

স ািনত ইমাম জবােব বেলেছন, “ তলাওয়াতকারীর সওয়াব 
কবল তলায়াতকারীর জ ই িনধািরত। স ছাড়া কারও 

িনকট এ সওয়াব পৗেঁছ না।” িতিন আরও বেলন, “আিম 
অবাক হই, িকছু লাক ে র মাধ েম এর দলীল পশ কের 
থােকন অথচ  কখেনা দলীল হেত পাের না। ”  

২) মােলকী মাযহাব:  

মােলকী মাযহােবর আেলম শাইখ ইবেন আিব হামযা রহ. 
বেলন: “কবেরর িনকট রআন পড়া ত নয় বরং 
িবদয়াত।” ( আল মাদখাল)  
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মােলকী মাযহােবর আেরক আেলম শাইখ দারদীর তার িস  
‘শর স সগীর’ ে র ১৮০ পৃ ায় িলেখন, “কারও মৃতু  বরণ 
করার সময় তার পােশ রআেনর কান অংশ পাঠ করা এবং 
মৃতু  বরণ করার পর কবেরর িনকট রআন পাঠ করা 
মাক হ। কাননা, সালােফ- সােলহীন তথা সাহাবা- তােবঈগণ 
এমনিট আেদৗ কেরন িন। তােদর িনয়ম িছল, মৃেতর জ  
রহমত ও মাগিফরােতর ’আ করা এবং কবর থেক িশ া 

হণ করা। ”  

 

 

 

 

♦ ♦ ♦ 
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৩) শােফঈ মাযহাব 

রআনখানীর সওয়াব মৃেতর িনকট না পৗছঁার ব াপাের ইমাম 
শােফঈ রহ. রআেনর এই আয়াত ারা মাণ হণ কেরনঃ  

 

“এবং মা ষ তাই পায় যা স কের। ” ( সরূা নজম: ৪৯) এবং 
িনে া  হাদীস ারাও মাণ হণ কেরন: রাসলূ সা া া  
আলাইিহ ওয়া সা াম বেলনঃ 

. . . 

“মা ষ মৃতু  বরণ করেল তার সম  আমল ব  হেয় যায়,  
িতনিট ব তীত...। ” ( সহীহ মুসিলম) 

ইমাম নববী (রাহ:) এই হাদীেসর ব াখ ায় বেলন, “ রআন 
পাঠ কের তার সওয়াব মৃেতর উে ে  বখশােনা, মৃেতর প  
থেক নামায আদায় করা ইত ািদ ব াপাের ইমাম শােফঈ 

(রাহ:) সহ অিধকাংশ ওলামােয় করােমর মত হল, এ েলার 
সওয়াব মৃেতর িনকট পৗেঁছ না। ”ইমাম নববী সহীহ 
মুসিলেমর ব াখ া ে  এ িবষয়িট একািধক ােন উে খ 
কেরেছন।  
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’শর ল িমনহাজ’ ে  ই ন নাহবী িলেখেছন, আমােদর মত 
হল, রআন পােঠর সওয়াব মৃত ব ি র িনকট পৗঁেছ না। ” 

 ৪) হা লী মাযহাব: 

ইমাম আহমদ িবন হা ল রহ. কাউেক কবেরর িনকট রআন 
পড়েত দখেল বলেতন, “ হ লাক, কবেরর িনকট রআন 
পড়া তা িবদয়াত। ”এটাই পূববতী অিধকাংশ আেলেমর 
অিভমত এবং ইমাম আহমদ রাহ. এর ফেতায়াও তাই। িতিন 
বলেতন:   “মৃতু  বরেণর পর 

মৃেতর উে ে  রআন পাঠ করা িবদয়াত।”  

িতিন আরও বলেতন, সালােফ- সােলহীন যখন নফল নামায 
পরেতন বা নফল হ  আদায় করেতন অথবা রআন পাঠ 
করেতন তখন স েলার সওয়াব মৃত মুসিলমেদর উে ে  
বখশােনা তােদর িনয়ম িছল না। অতএব, পূববতী মিনষীেদর 
অ সতৃ পথ থেক দেূর যাওয়া আমােদর উিচত নয়।  

এখন অবিশ  থাকল এই হাদীসিট: “ তামরা তামােদর 
মৃতেদর উে ে  সরূা ইয়াসীন পাঠ কর। ”এ হাদীসিটর 
বণনাসূ    ( গালেযাগপূণ) এবং তার বণনাসেূ  
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এমন বণনাকারী রেয়েছ যার পিরচয় জানা যায় না  

। তরাং হাদীসিট ছহীহ নয়।  

সহীহ ধের নওয়া হেলও তার অথ এ নয় য, মৃত মা েষর 
উে ে  সরূা ইয়াসীন পাঠ কর বরং অথ হেলা, তামােদর 
যখন কউ মৃতু  শয ায় শায়ীত হয় তখন তার িনকট রা 
ইয়াসীন পাঠ কর।  

ইমাম আবলু হাসান বা’লী বণনা কেরন, মৃতু র পূব মূ েত 
অসহায় অব ায় কান মা েষর পােশ রআন পড়া িকংবা 

রআন পেড় তার সওয়াব বখশােনা কানটাই বধ নয়। 
কননা, এ ব াপাের রআন- হাদীস থেক কান দলীল বা 

পূববতী আেলমগণ থেক কান বণনা পাওয়া যায় না।  

কান ব ি  পয়সার িবিনমেয় রআন পাঠ করেল তার 
সওয়াব তা স িনেজই পােব না তাহেল মৃেতর উে ে  স 
কী উৎসগ করেব?মৃত ব ি  কবল পায় ধু তার িনজ  
আমেলর সওয়াব। অিধকাংশ আিলেমর ফেতায়া হে ,  

রআন পাঠ করার সওয়াব কবল পাঠকই পােব; মৃেতর 
িনকট তা পৗছঁেব না।  
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রআন পড়ার সওয়াব মৃেতর িনকট যিদ পৗছঁতই তেব 
একজন মুসিলমও জাহা ােম যতনা। কননা, আ ু াহ ইবেন 
মাসঊদ রা. হেত বিণত, নবী সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম 
বেলেছন: 

" 

" 

“ য ব ি  রআেনর একিট হরফ পাঠ করেব স একিট নকী 
লাভ করেব। আর একিট নকী দশিট নকীর সমান। আিম এ 

কথা বলব না য,  ‘আলীফ- লাম- মীম’ একিট হরফ। বরং 
আিলফ একিট হরফ, লাম একিট হরফ এবং মীম একিট 
হরফ। ”97 

রআন তলাওয়ােতর মাধ েমই যিদ কবরবাসীর শাি  লাঘব 
হেয় যায়, তেব গার ােন রআন তলাওয়ােতর টপ 
রেকাডার বিসেয় রাখা হয় না কন? রেকাডকতৃ তলাওয়াত 

িদন- রাত গার ােন বাজেত থাকেব আর তলাওয়ােতর 

                   
97 আত তারগীব ওয়াত তারহীব ২/২৯৬ 
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আওয়ােজ কবরবাসীেদর সকল আজাব মাফ হেয় যােব! এরই 
মাধ েম িবেবকবােনর িবেবেকর উদয় হওয়া উিচত।  

িফকাহ শাে র উসূলবীদগেণর অিভমত 

  িকতােবর কার 

বেলন, জনসাধারণ বতমােন য সকল িবদ’আতী কাজ করেছ 
তার কিতপয় উদাহরণ পশ করা হলঃ 

থমত: কবেরর িনকট রআন পড়া। উে  হল, যােত 
মােয় েতর উপর আ াহ তায়ালা রহমত কেরন। আ াহ 
পােকর রহমত ও ক ণার িত মৃত ব ি  মুখােপি  বেট;  
িব  এই উে ে  নবী সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম এবং 
সাহাবােয় করাম তা কখেনা গার ােন মৃতেদর উে  

রআন পেড়ন িন। মৃেতর িত মা েষর সহা ভূিত থাকেব 
এটাই াভািবক। িক  রাসলূ সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম 
সাহবােয় করাম যেহতু কেরন িন তাই সটা িবদয়ােতর 
অ ভু । অতএব,  কবেরর িনকট রআন পড়া িবদয়াত। 
কারণ, একথা কান েমই বাধগম  নয় য, নবী সা া া  
আলাইিহ ওয়া সা াম উ েতর িত অত  দয়ালু হওয়া 
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সে ও এত উপকারী একিট কাজ সারা জীবেন একবারও 
করেলন না বা করেত বলেলন না?!  

 ি তীয়ঃ মৃত মা ষেক জাহা াম থেক বাচঁার উে ে  রআন 
পাঠ করা:  

রআন পাঠ করা তা পাঠকারীর জ  একিট ইবাদত। 
রআন িনেজ পড়েল বা অ  কােরা পড়া মেনােযাগ সহকাের 
বন করেল তার মাধ েম আ াহর নকট  লাভ করা যায়। 
রআন আ াহর কালাম। এেত আ াহ ছাড়া অ  কারও কথা 

নই। রআেনর ব াপাের সে েহর কান অবকাশ নই। িক  
মৃত মা ষেক জাহা ােমর শাি  থেক বাচঁােনার উে ে  

রআন পাঠ করার ে  ইসলােমর িবধান িক এটাই 
পযােলাচনার িবষয়।  

এ কথা তঃিস  য, রআন মৃত মা েষর জে  অবতীণ হয় 
িন; হেয়েছ জীিবত মা েষর জ । যমন আ াহ তায়ালা 
বেলনঃ 
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“এেতা এক উপেদশ বাতা এবং  রআন। যােত িতিন 
জীিবতেক সতক কেরন এবং কােফরেদর িব ে  অিভেযাগ 

িতি ত হয়। ”98  

-  রআন নািযল হওয়ার উে  হল, রআন আ গত শীল 
নক বা ােদর জ  পুর ােরর সংবাদ দান করেব এবং 

অবাধ  ও নাফরমানেদর জ  শাি র বাতা শানােব।  

-  এ রআন অবতীণ হেয়েছ এ জ  য, এর মাধ েম আমরা 
আমােদর মন- মানিষকতা, আচার- ব বহারেক র করব 
এবং িনেজেদর সািবক অব ােক সংেশাধন করব।  

-  অ া  আসমানী িকতােবর মত আল রআন আ াহ 
তায়ালা এজ  অবতীণ কেরেছন য, এর িদক িনেদশনা 
মাতােবক মা ষ আমল করেব, খঁুেজ িনেব িনেজেদর জীবন 

চলার সিঠক পথ। আ াহ তায়ালা বেলনঃ 



 

 

                   
98 সরূা ইয়াসীনঃ ৬৯- ৭০ 
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“এই রআন অব ই সবািধক সরল পথ দখায় এবং সৎকম 
পরায়ন মুিমনেদরেক এই সংবাদ দান কের য, তােদর 
জে  রেয়েছ মহাপুর ার, আর যারা পরকালেক িব াস 
কেরনা তােদর জ  তির কের রেখিছ য নাদায়ক শাি । ”99  

আপিন কখেনা েনেছন িক য পূববতী জিত সমূেহর মােঝ 
যত েলা আসমানী িকতাব িছল স েলার কান একিট মৃত 
মা েষর উে ে  িকতাব পড়া হেতা? অথবা তা পড়ার 
িবিনমেয় কান পাির িমক হণ করা হত? 

আ াহ তায়ালা তা য়ং নবী সা া া  আলাইিহ ওয়া 
সা ামেক িনেদশ িদেলনঃ  

 

  

“( হ নবী) আপিন বেল িদন, আিম তামােদর িনকট এর জ  
কান িতদান চাই না। আর আিম তামােদর কােছ কিৃ মতাও 

                   
99 সরূা বানী ইসরাইলঃ ৯- ১০ 
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কির না। এ হল, জগত সমূেহর জ  উপেদশ বাতা। তামরা 
িকছুকাল পের এর সংবাদ অব ই জানেত পারেব। ”100  

নবী সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম িক কখেনা মৃত 
সাহাবীেদর উে ে  রআন পেড়িছেলন যন তারা জাহা াম 
থেক মুি  পায়?অথচ িতিন তা ভাল কেরই জানেতন য,  

তারা তা িন াপ নয়? নাহ মাচন এবং আ াহর দরবাের 
মযাদা বিৃ র কত েয়াজন তােদর! তার িক এই আদশ িছল 
না য,  কান সাহাবী মারা গেল তার কাফন দাফেনর ব ব া 
করেতন? কাফন- দাফন শষ হেল সবাই চেল যেতন িনজ 
িনজ কােজ আর মৃত ব ি  িনেজই থাকত তার আমেলর 
একমা  িজ াদার? এটাই তা িছল তারঁ িনয়ম। 
অতএব, তার অ সরণ করা আমােদর একা  কতব  নয় িক?  

মেৃতর উে  রআনখানী ও ইসােল সওয়াব করা কন 
শরীয়ত স ত নয়? 

ভারেতর িবখ াত ‘মুহাি স’ পি কার স াদক মাওলানা 
আ রু রহমান মুবারকপুরী রহ. িকতাবলু জানািয়য িকতােব 
িলেখেছন, “ইমাম নববী তারঁ ‘িকতাবলু আযকার’এ উে খ 

                   
100 সরূা সায়াদঃ ৮৬ 
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কেরেছন য, মুহা দ িবন আহমাদ মারওয়াযী বেলেছন,  
িতিন ইমাম আহমাদ িবন হা ল রহ. ক বলেত েনেছন, 
“ তামরা কবর ােন গেল সরূা ফািতহা, সরূা ইখলাস, রা 
ফালাক, রা নাস পাঠ কের মৃতেদর আ ার উে ে  
বখশাও। তাহেল মৃতেদর কবের এর সওয়াব পৗছঁেব। ” 

 কিতপয় আেলম ইমাম আহমাদ রহ. থেক এ ধরেণর ব ব  
মািণত হওয়ােক অ ীকার কেরেছন। ইমাম আহমদ 

ব িতেরেক আরও একািধক িব ান কবর িযয়ারতকােল এ 
সকল সরূা পাঠ কের মৃেতর আ ার উে ে  বখশােনারা কথা 
িলেখেছন। িক  হাদীেসর  সমূেহ ব াপক অ স ান কেরও 
এ ব াপাের কান ছহীহ মারফু হাদীস চােখ পেড় িন। এ 

সে  যত েলা মারফু হাদীস বণনা করা হেয় থােক তার 
সব িলই দবূল।  

রআনখানী ও ইসােল সওয়ােবর ব াপাের চারিট দবূল হাদীস 
পাওয়া যায় য েলা মুহাি সগেণর দিৃ েত মাণ িহেসেব 

হণেযাগ  নয়। স েলা হল িন পঃ 

১) আব ুমুহা াদ সামারকা ী সরূা ইখলােসর ফযীলত সে  
িলিখত িকতােব আলী রা. থেক একিট মারফু হাদীস উে খ 
কেরেছন। হাদীসিট হল, রাসলূ সা া া  আলাইিহ ওয়া 
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সা াম বেলেছন, “ য ব ি  কবর ােনর পাশ িদেয় অিত ম 
করার সময় এগার বার ল  ওয়া া  পেড় তার সওয়াব 
মৃেতর উে ে  বখিশেয় িদেব তােক গার ােনর মৃতেদর 
সংখ া সমপিরমাণ সওয়াব দান করা হেব। ” 

২) এছাড়া আবলু কােসম যনুজানী তার ‘ফাওয়ােয়দ’ শীষক 
িকতােব আব ু রাইরা রা. থেক বিণত আেরকিট হাদীস বণনা 
কেরেছন। সিট হল, রাসলূ সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম 
ইরশাদ কেরন, “ য ব ি  গার ান অিত ম কােল সরূা 
ফািতহা এবং সরূা আত্ তাকা র পাঠ কের বলেব, হ 
আ াহ, আিম যতটকু তামার কালাম পাঠ করলাম তার 
সবটু  সওয়াব মুিমন- মুসিলম মৃতেদরেক দান কর। তাহেল 
ঐ মৃতগণ তার জে  আ াহর িনকট পািরশ করেব। ” 

৩) এছাড়া খা াল এর শাগেরদ আ ুল আযীয আনাস রা. 
থেক আেরকিট হাদীস বণনা কেরেছন, “ য ব ি  গার ােন 
েবশ করার পর সরূা ইয়াসীন পাঠ করেব আ াহ তায়ালা 

এর িবিনমেয় কবরবাসীরেদর শাি  লাঘব করেবন। ”  

৪) ইমাম রতুবী রহ. তার তাযেকরা নামক িকতােব আনাস 
রা. থেক মারফু সেূ  বণনা কেরন য, “ কান মুিমন ব ি  
যিদ আয়াতুল রসী পাঠ কের তার সওয়াব মৃতেদর উে ে  
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বখিশেয় দয় তাহেল আ াহ তায়ালা তার িবিনমেয় পৃিথবীর 
পূব থেক পি ম িদগ  পয  িতিট কবেরর মেধ  আেলার 
িব রুণ ঘটােবন এবং িতিট কবরেক শ  কের িদেবন। 
আর য পাঠ করেব তােক ষাটজন নবীর সমপিরমাণ সওয়াব 
দান করেবন, সই সােথ িতিট লােশর িবিনমেয় একিট কের 
মযাদার র সমু ত করেবন এবং দশিট কের নকী তার 
আমলনামায় িলেখ িদেবন। ” 

এ ব াপাের উে িখত চারিট হাদীস িস  এবং ইসােল 
সওয়াবপ ী অিধকাংশ আেলম এ েলা খুব জাের- শাের 
জনসাধারেণর মেধ  বণনা কের থােকন। িক  কৃতপে  
সব েলা হাদীসই দবূল। অিধকাংশ মুহাি স  ভাষায় এ 
মতামতই ব  কেরেছন।  

অব  হােফজ য়ূতী রহ. িলেখেছন, উে িখত বণনা েলা 
দবূল হেলও সব েলার সমি গত প ইি ত দয় য, এ সেবর 
িকছু না িকছু িভি  রেয়েছ।101  

পযােলাচনা: 

                   
101 িকতাবুল জানাইয ১০৩- ১০৪ পৃ া।  
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উে িখত হাদীস সমূেহ িট িবষয় আেলািচত হেয়েছঃ  

একঃ  কবর ােন রআন পাঠ করা।  

ইঃ  মৃত মা েষর উে ে  রআন পাঠ কের সওয়াব 
রসানী করা।  

ইমাম আব ু হানীফা রহ. গার ােন রআন পাঠ করােক 
মাক হ মেন করেতন। পূববতী অিধকাংশ মিনষী এবং ইমাম 
আহমদ রহ. এর পূববতী অ সারীগেণরও একই অিভমত।  

ইমাম আহমদ এর অপর একিট বণনায় রেয়েছ য, ইহা 
িবদয়াত। হা লী মাযহােবর কিতপয় অ সারী এটােক মাক হ 
মেন কেরন না।  

ইমাম শােফঈ রহ. তার মেতর সমথেন রআেনর িনে া  
আয়াত ারা মাণ পশ কেরন। তাফসীের বারীেত রেয়েছ:  

   “এবং মা ষ তাই পায়, যা স 

কের।” এই আয়ােতর িতিন বেলন:   

“একজন আেরক জেনর আমেলর সওয়াব পায় না।”  
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ইমাম শােফঈ রহ. এখান থেকই মাণ হণ কের 
বেলেছন, রআন পােঠর সওয়াব মৃত মা ষ পায় না। তাছাড়া 
িতিন িনে া  হাদীস ারাও মাণ পশ কেরন। আব ু রাইরা 
রা. হেত বিণত, রাসলুূ াহ সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম 
বেলন: 

 

“মা ষ মৃতু  বরণ করেল তার আমেলর সম  পথ ব  হেয় 
যায় িতনিট ব িতত। সদকােয় জািরয়া, এমন এেলম যার ারা 
উপকতৃ হওয়া যায় এবং ঐ নককার স ান য তার জে  য়া 
কের। ” ( সহীহ মুসিলম)  

উপেরা  হাদীস এবং আয়ােতর মমাথ এটাই মাণ কের য,  
ইসােল সওয়াব করা নাজােয়য। ইমাম য়ূতী রহ. য সকল 
হাদীস উে খ কের তা যঈফ বেলেছন স েলা উপেরা  
অকাট  দলীল সমূহেক খ ন করেত পাের না। অতএব সিঠক 
কথা হল,  ইসােল সওয়াব বা সওয়াব বখশােনার পে  কান 
িব  দলীল নাই।  

এত ণ য িবে ষণধমী আেলাচনা উপ াপন করা হল তা 
মূলতঃ ভারেতর খ াত আেলম মুহা াদ সােহব 
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গাদঁলানাওয়ালা কতৃক রিচত ’এহদােয় সওয়াব’ নামক 
িকতাব থেক সংকিলত।  

উে িখত মাণপ ীর আেলােক রআনখানী ও ইসােল 
সওয়ােবর ব াপাের আমােদর িনকট একথা ভােব মািণত 
হেয়েছ য, শারীিরক ইবাদত যথা, রআন তলাওয়াত,  
নামায ইত ািদর সওয়াব মৃেতর কবের পৗছঁার িবষয়িট কান 
সহীহ এবং  হাদীস ারা মািণত নয়। বরং এ ব াপাের 
য সকল বণনা পাওয়া যায় তার সব েলা যঈফ এবং মাণ 

িহেসেব অ হণেযাগ ।  

আফেসােসর িবষয় হে , আেলম সমােজর অবেহলা ও সিঠক 
িদক িনেদশনার অভােব রআনখানীর এ িব আত সমােজ 
এতটাই ব াপকতা লাভ কেরেছ য,  জনসাধারণ এর 
িবপরীত কান কথাই নেত নারাজ। িক  আ াহ তায়ালা 
বেলনঃ 
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“ তামার িত য িনেদশ দান করা হেয়েছ তা তুিম কাে  
ঘাষণা কর।”102 এই আয়ােতর িনেদশ অ সাের এই বািতল 
থার িব ে  সেত র আওয়াজ উ িকত কেরিছ। আশা কির 

এ ক র বাতােস িমেশ যােব না। বরং এই লখনী য়াস 
ইনশাআ াহ ইিতবাচক এবং কাযকর ভাব সিৃ কারী িহেসেব 

মািণত হেব। য ব ি  গাড়ঁামী ও িরপু াথ পিরহার কের 
এই বইিট গভীরভােব অধ য়ন করেব সেত র রণা এবং 

াধীন অ র অব ই তােক হক িজিনস হণ করেত আ হী 
করেব।  

  

 “আমােদর দািয়  ধু ভােব পৗেঁছ দয়া। ” 

রআনখানী ও ইসােল সওয়াব স েক কাতার ইসলামী 
আদালেতর মহামা  িবচারপিত আ ামা শায়খ আহমদ ইবেন 
হাজার রহ. এর একিট পণূ ব ব : 

“...মৃতেদর িনকট সওয়াব বখশােনার উে ে  রআনখানী 
করার চিলত থা িবদয়াত। যারা রআন ও াহর সামা  

                   
102  সরূা িহজর/৯৪ 
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াণও পেয়েছন তারা অব ই জােনন য, রাসলূ সা া া  
আলাইিহ ওয়া সা াম, সাহাবােয় করাম এবং স ািনত 
ইমামগণ থেক এর কান মাণ নই। ইসােল সওয়াব িকংবা 
কবেরর িনকট রআনখানীেক যারা জােয়য বেলন তারাও 

 কান মাণ পশ করেত পােরন িন। এরা কবল 
ফকীহগেণর এ একিট কথােকই ধের বেস আেছ য, “সকল 

কার সৎ আমল ও নক কােজর সওয়াব মৃতেদর উে ে  
দান করা জােয়য। ” 

সব কার শ িট একিট আম বা ব াপক অথেবাধক শ  যা 
সব কার আমলেক শািমল কের। ব াস, একথার উপর িভি  
কের পরবতীরা এটার পিরধী বািড়েয় ীেনর ভতর এমন 
অেনক িজিনস ঢিুকেয় িদেয়েছ যা আ াহর প  থেক 
অ মিদত নয়। তারা এ িবষয়িটেক মৃেতর প  থেক বদলী 
হ  আদায় করা এবং কান কান মাযহাব অ সাের মৃেতর 
প  থেক রাযা কাযা করার উপর িকয়াস কের িনেয়েছন। 
( যমন এিট ইমাম শােফঈ রহ. এর পূেবর মত আর ইমাম 
আহমদ িবন হা ল রহ. এর মাযহাব হল, কান ব ি  জীিবত 
থাকা অব ায় রাযা করার মা ত কেরেছ িক  তা পূরণ করার 
আেগই তার মৃতু  হেয়েছ তাহেল তার প  থেক রাযা আদায় 
করা যােব)।  
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পরবতীকােলর মা ষ কউ অমুক শায়েখর অিভমত, কউ 
অমুক আিলেমর ব ব , কউ অমুেকর িটকােক মাণ িহসােব 

হণ কের একথা এেকবাের ভুেল গেছ য, আ াহর িকতাব 
ও রাসলূ সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম থেক মািণত সহীহ 
বা হাসান হাদীস ব িতেরেক অ  িকছুই মাণ িহেসেব হণ 
করা যােব না।  

 আর আেলমগেণর মতামেতর ব াপাের কথা হল, একজন 
আেলম যত বড়ই হাক না কন এবং িতিন ােনর যত উ  

ের আসীন হাক না কন; তার কথা কবল ততটু ই হণীয় 
যা িকতাব ও াহর অ েল হয়। এ ছাড়া তার সকল 
মতামত এবং িস া  ভুল ও সিঠক উভয়িট হওয়ার স বনা 
রােখ। অব  তা িনভূল মািণত হেল িতিন ি ণ সওয়াব 
এবং ভুল মািণত হেল এক ণ সওয়ােবর অিধকারী হেবন। 
তেব য সকল ে  িস া  ভুল মািণত হেয়েছ, স সকল 

ে  অ ভােব তার অ সরণ করা কারও জ  বধ নয়।  

আর এ মূলনীিতর িত আমরা ইেতাপূেব ইি ত িদেয়িছ য,  
ইসােল সওয়ােবর মাসআলািট য বা যারা চালু কেরেছ তারা 
িনঃসে েহ একিট ভুল িবষয় চালু কেরেছন িতিন যত বড়ই 
পি ত হান না কন। কননা রআন পাঠ একিট ইবাদত। 
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আর কান ইবাদত তত ণ পয  করা যােব না যত ণ না তার 
পে  মাণ পাওয়া যায়। অথাৎ আমােদর িনেজেদর একথা 

বলার কান অিধকার নই য, অমুক কাজিট বধ, অমুক 
কাজিট মু াহাব বা ওয়ািজব। আমরা ধ ুএতটু  বলেত পাির 
যা আ াহ বেলেছন এবং রাসলূ সা া া  আলাইিহ ওয়া 
সা াম থেক মািণত।  

অতএব, যেহতু মৃেতর প  থেক বদলী হ  স াদন করার 
ব াপাের ছহীহ হাদীস বিণত হেয়েছ এবং রাযা পালেনর 
িবষয়িট মািণত সেহতু আমরা এ িটর বধতার কথা 
বেলিছ।  

আর য সব িবষেয় সহীহ হদীছ পাওয়া যায় না যমন, মৃেতর 
প  থেক নামায পড়া, রআন পড়া, মৃেতর জ  মাতম 
করা, শাক িদবস পালন করা, চি শা করা বা এ জাতীয় 
মনগড়া িবিভ  থা ও অ ান পালেনর আমরা প পািত নই 
এবং তা বধ মেন কির না। তরাং কােরা জ  এ সকল 
দলীল িবহীন অ ানািদ পালন করা জােয়য নয়।  

আবার এমনও হে  য, হয়ত কান আেলম সৎ িনয়েত বা 
অসতকতা বশতঃ কান ভুল কাজ কের ফেলেছন িক  তার 
অ পি িতেত তার কান ভ  বা অ সারী হাদীস,  তাফিসর 
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এবং পূববতী মনীষীেদর ব ব েক যাচাই- বাছাই করার 
ক সাধ  কেম জিড়ত না হেয় ঐ আেলম বা বযুেুগর উি  বা 
কাজেক অলংঘনীয় এবং চুড়া  বেল মেন- ােণ মেন 
িনেয়েছ। উদাহরণ স প বলা যায়, কিতপয় আেলম 
িবদয়াতেক পাচঁ ভােগ িবভ  কেরেছন। যথাঃ ১. ওয়ািজব 
(আব ক) ২. মু াহাব (উ ম) ৩. হাসানা (ভাল) ৪. 
সােয় য়াহ (খারাপ) ৫. হারাম (িনিষ ) অথচ এ িচ া তােদর 
মি ে  উিদত হয়িন য, িবদয়ােতর কারেভদ থেক কত 
রকম য িব াি  ও গামরাহী সিৃ  হেয় সমােজ িব ার লাভ 
করেব! আর বা েব হেয়েছও তাই। পরবতীেত মা ষ একথাই 

মাণ িহেসেব হণ কের ব আেত হাসানার নােম অসংখ  
িবদয়াত ও মরাহী িদেয় তােদর বই- পু ক ভের ফেলেছ। 
এসব িবদয়ােতর মেধ  মৃতেদর উে ে  রআন খানীর 
িবদয়াত অ তম।  

রাসলূ সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম ও সাহাবােয় করােমর 
যেুগ অসংখ  মুসিলম ইহধাম ত াগ কের পরপাের পািড় 
জিমেয়েছন, অগিণত সাহাবা এবং তােবঈগেণর ওফাত হেয়েছ 
িক  এমন একিট বণনাও পাওয়া যায় না য, কউ কান 
মৃেতর উে ে  কবের, মসিজেদ িকংবা কান মাহিফেল 

রআন পােঠর আেয়াজন কেরেছন। আ েযর ব াপার হল,  
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য সকল লাক িনেজেদরেক ইমাম মােলক ও ইমাম শােফঈ 
রহ. এর মাযহােবর অ সারী বেল দািব কেরন, তারাই ইসােল 
সওয়াবেক বধ ভােবন। অথচ উ  ইমাম য় এিট বধতার 
িবপে  িছেলন যা িকনা এসব অ সারীগণ আবার িনেজরা 

ীকারও কেরন! ইমাম খােযন রহ. এবং ইমাম ইবেন কাসীর 
রহ. মুখ তােদর এ স িট ভােব আেলাচনা কেরেছন। 
এছাড়াও অ  সকল তাফসীর এবং হাদীেসর ব াখ া  

মাণ কের য, ইমাম শােফঈ ও ইমাম মােলক এটােক বধ 
মেন করেতন না।  

পরবতী যেুগর লােকরা িকতাব,  াহ এবং সাহাবীগেণর 
অ সরণীয় রীিত ও কমপ ােক পাশ কািটেয় স ণূ দলীল 
িবহীনভােব ইসােল সওয়ােবর পে  বধতার সািটিফেকট 
িদেয়েছন। যমনিট ইেতাপূেব বেলিছ, এরা িনেজেদর আেলম 
ও বযুগুেদর উি  এবং অিভমতেক দলীল িহেসেব ধের এ 

থার সােথ ওতে াতভােব জিড়েয় গেছ। আর যখন কারও 
অিভমতেক সমথন করেত চায় তখন তারা িনেজেদরেক 
মুজতািহদ িহেসেব জািহর কেরন এবং িকছু আয়াত ও 
হাদীেসর ভাবাথেক মাণ িহসােব পশ কের স েলা যত 
দবূলই হাক না কন। তােদরেক যখন আ াহর িকতাব ও 
রাসলূ সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম এর ােতর িদেক 
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আহবান জািনেয় বলা হয়,  এর কথা, ওর কথা বাদ িদেয় 
রআন ও হাদীসেক দলীল িহেসেব হণ ক ন তখন তারা 

বেল, আমােদর তা যাগ তা নাই.. আমােদর কাজ ধু 
তাকলীদ করা, আমােদর জে  ইজিতহাদ (গেবষণা) করা 
জােয়য় নই, ইজিতহােদর দরজা কেয়ক শতা ী আেগই ব  
কের দয়া হেয়েছ.. ইত ািদ ইত ািদ কথা।  

মাট কথা হল, সওয়াব রসানী করা এবং মৃত মা েষর 
উে ে  কবেরর িনকট িগেয় অথবা মসিজদ ও মাহিফেল 

রআনখানীর আেয়াজন করা স ণূ িবদয়াত এবং গামরাহী 
মূলক কাজ। এ স েক জনগণেক সেচতন করা অিত 
আব ক। হাদীস শরীেফ এেসেছঃ 

 

“( দীেনর ে ) নতুন আিব তৃ িবষয়াদীর ব াপাের তামরা 
সাবধান হও। কারণ, িতিট নতুন িজিনসই িবদয়াত আর 

িতিট িবদয়াতই গামরাহী। 103  

                   
103 মসুনাদ আহমাদ (৩৫/৯) খ াত সাহাবী ইরবায ইবেন সািরয়া রা. থেক 
বিণত। 
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 উ লু মুিমনীন আেয়শা রা. হেত বিণত, রাসলুূ াহ সা া া  
আলাইিহ ওয়া সা াম আরও ঘাষণা কেরেছনঃ  

 

“ য আমােদর এ ব াপাের তথা ইসলামী শরীয়েত এমন নতুন 
িকছু আিব ার করল যা এর অ ভু  নয় তা পিরত াজ । ”104 

♦ ♦ ♦ 

 

 

  

                   
104 সহীহ বুখারী, অধ ায়: কান আমলকারী অথবা শাষক যিদ ইজেতহাদ 
কের ফায়সালা দয় এবং না জানার কারেণ সটা রাসলূ সা া া  আলাইিহ 
ওয়া সা াম এর ফয়সালার িবপরীত মািণত হয় তেব তা ত াখ াত। 
মসুিলম,  অধ ায়: অ ায় িবধান ভে  ফলা। 
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কবর িযয়ারত 

ছিব: মদীনা মুনাওয়ারার বাকী কবর ান 
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কবর িযয়ারেতর সিঠক প িত 

কবর িযয়ারেতর ত স ত িনয়ম হল,  

১) মৃতু  ও আিখরােতর কথা রণ করার িনয়েত করব িযয়ারত 
করেত যাওয়া। আব ু রাইরা রা. থেক বিণত হেয়েছ,   



   :  "       

 

“নবী সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম তাঁর মােয়র কবর িযয়ারত 
করেত িগেয় কাঁদেলন এবং তাঁর সােথ য সাহাবীগণ িছেলন 
তারাও কাঁদেলন। অতঃপর িতিন বলেলন, “আিম আমার মােয়র 
মাগেফরােতর জ  আ াহর কােছ আেবদন জািনেয়িছলাম িক  
আমােক স অ মিত দান করা হয়িন। তেব আিম মােয়র কবর 
িযয়ারেতর জে  আেবদন জানােল িতিন তা ম রু কেরন। 
অতএব,  তামরা কবর িযয়ারত কর। কননা কবর িযয়ারত 
করেল মৃতু র কথা রণ হয়। ”105  

                   
105 সহীহ মুসিলম, হা/৯৭৬, মুসতাদরাক আলাস সাহীহাইন, অধ ায়: 
িকতাবুল জানােয়য, অ ে দ: রাসলূ সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম কতকৃ 
তাঁর মােয়র কবর িযয়ারত করা। হা/১৪৩০ 
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অ  বণনায় রেয়েছ,  

  

 “ তরাং তামরা কবর িযয়ারত কর, কননা এেত আিখরােতর 
কথা রণ হয়।”  

২) কবর িযয়ারেতর য়া পাঠ করা।  বরুাইদা রা. হেত বিণত, 
িতিন বেলন, সাহাবীগণ কবর িযয়ারত করেত গেল নবী 
সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম তােদরেক এই য়ািট পড়েত 
বলেতন: 

 

 

“কবর গৃেহর হ মুিমন- মুসিলম অিধবাসীগণ, আপনােদর িত 
শাি  বিষত হাক। আ াহ চাইেল আমরাও আপনােদর সােথ 
িমিলত হব। আিম আমােদর জ  এবং তামােদর জ  আ াহর 
িনকট িনরাপ া কামনা করিছ। ”106  

                   
106 সহীহ মুসিলম, অধ ায়ঃ গার ােন েবশকােল কী বলেত হয়? হাদীস নং 
১৬২০ 
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অত:পর মৃতেদর নাহ- খাতা ও ভলু িট মাচেনর জ  
আ াহর িনকট য়া করা। যমন রআেন য আ াহ তায়ালা 
মৃতেদর জ  য়া িশিখেয়েছন। িতিন বেলন: 

 

“ হ আমােদর িতপালক আমােদরেক এবং আমােদর 
ভাইেদরেক মা কের দাও যারা ঈমােনর সােথ আমােদর আেগ 
( িনয়া) থেক চেল গেছ। ”107 আ াহ তায়ালা আরও বেলন:  

 

“ মা াথনা কর িনেজর জ  এবং মুিমনেদর জ । ”108 

নােন আব ূ দাঊেদ বিণত হেয়েছ, রাসলূ সা া া  আলাইিহ 
ওয়া সা াম দাফন ি য়া শষ কের কবেরর পােশ দাঁিড়েয় 
সাহাবীেদর উে ে  বলেতন,   

 

                   
107 সরূা হাশর: ৫৯ 
108 সরূা মহুা াদ:  ৪৭ 
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" তামরা তামােদর ভাইেয়র জ  মা চাও। য়া কর যন স 
ি র থাকেত পাের। কারণ,  তােক এখনই  করা হেব।"109  

মৃতেদর জ  হাত তুেল য়া করা: 

য়া করার ে  হাত তুেল য়া করা জােয়য রেয়েছ। যমন 
উ লু মুিমনীন আিয়শা রা. হেত বিণত। িতিন বেলন,  

  

রাসলূু াহ সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম বাকী গার ান 
িযয়ারেত িগেয় কবরবাসীেদর জ  হাত তুেল য়া করেলন।” 
110 

মৃতেদর জ  সি িলতভােব য়া করার িবধান: 

তেব সি িলতভােব মুনাজাত করার ব াপাের দলীল নাই। তাই 
অেনক আেলম কবর িযয়ারত করার সময় একজন য়া করেব 

                   
109 নান আবূ দাঊদ, অধ ায়ঃ কবেরর িনকট মাইেয় েতর জ  য়া-
এি গফার করা। হাদীস নং ২৮০৪ ৯ম খ  ২৪ পৃ া, সহীহ আবু দাঊদ, 
আলবানী। 
110 সহীহ মসুিলম, জানাযা অধ ায় হা/৯৭৪ 
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আর বািক সবাই ‘আমীন’ ‘আমীন’ বলেব এভােব সি িলত 
য়ােক িবদয়াত িহেসেব আখ ািয়ত কেরেছন। 

সউদী আরেবর ায়ী ফেতায়া কিমিটর 111ফেতায়া হল, “ য়া 
একিট ইবাদত। আর ইবাদত দলীেলর উপর িনভরশীল। তরাং 
আ াহর িবধােনর বাইের কারও জ  ইবাদত করা জােয়জ নয়। 
আর নবী সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম থেক এিট মািণত 
নয় য, িতিন জানাযা শষ কের সাহাবীেদরেক সােথ িনেয় 
সি িলতভােব য়া কেরেছন। এ ে  য িজিনসিট মািণত তা 
হল, মৃত ব ি েক কবর দয়া স  হেল িতিন সাহাবীেদরেক 
ল  কের বলেতন, “ তামােদর ভাইেক এখনই  করা হেব। 
অত:এব য়া কর যন স ( ে া েরর সময়) দঢ়ৃ থাকেত 
পাের।”  তাহেল এ থেক মািণত হল য, জানাযার সালাত 
শষ কের সি িলতভােব য়া করা জােয়য নয় এবং এিট একিট 

িবদয়াত। 

িবেশষ ব : কবর িযয়ারেতর য়া িহেসেব আমােদর সমােজ 
একিট য়া ব াপকভােব চিলত রেয়েছ। সিট হল, 

 

                   
111 সউদী আরেবর ায়ী ফেতায়া কিমিট 
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“ হ কবরবাসীগণ, তামােদর উপর শাি  বিষত হাক। আ াহ 
তামােদরেক এবং আমােদরেক মা ক ন। তামরা আমােদর 

আেগ চেল গছ। আমরা তামােদর অ গামী।” (িতরিমযী) িক  
এ হাদীসিট সনদগতভােব দবূল- যমনিট ইমাম আলবানী রাহ. 
যঈফ িতরিমযীেত উে খ কেরেছন। তাই সিট না পেড় 
পূেবাি িখত সহীহ মুসিলম সহ অ া  হাদীস ে  সহীহ সনেদ 
য য়া েলা বিণত হেয়েছ স েলা পড়ার চ া করা উিচৎ। 

আ াহও তাওফীক দানকারী। 

কবর িযয়ারেতর উে ে  সফর করা: 

কবর িযয়ারেতর উে ে  সফর করা জােয়য নাই। চাই তা রাসলূ 
সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম এর কবর হাক বা অ  কান 
কবর হাক। কারণ, রাসলূ সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম 
কা’বা শরীফ, মসিজেদ ন ী, মসিজ ল আকসা এই িতনিট 
মসিজদ ছাড়া কান ান থেক আলাদা সওয়াব লােভর িনয়েত 
সফর করেত িনেষধ কেরেছন। কারণ, এিট িশরেকর মাধ ম। 
নবী সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম বেলন, 
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“ তামরা িতনিট মসিজদ ব তীত অ  কান মসিজেদর িদেক 
মণ করা যােব না। মসিজ ল হারাম, রাসলূু াহ সা া া  

আলাইিহ ওয়া সা াম এর মসিজদ এবং মাসিজ ল আকসা।”112  

উ  হাদীেসর আেলােক একদল আেলম কান কবর, মাযার 
এমনিক রাসলূ সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম এর কবর 
িযয়ারেতর উে ে  সফর করােক নাজােয়য িহেসেব আখ ািয়ত 
কেরেছন। 

মদীনা িযয়ারেতর উে  হেব, রাসলূ সা া া  আলাইিহ ওয়া 
সা াম এর মসিজেদ সালাত আদায় করা। কননা সখােন এক 
রাকায়াত সালাত কাবা শরীফ ছাড়া অ া  মসিজেদর তুলনায় 
এক হাজার ণ বিশ সওয়াব হেব। মসিজেদ নববীেত সালাত 
আদায় করার পর তার জ  করণীয় হল, রাসলূ সা া া  
আলাইিহ ওয়া সা াম এর কবর িযয়ারত করা। 

পিরেশষ, মহান আ াহর িনকট য়া কির, িতিন যন আমােদরেক 
রআন- াহর িব  ান দান কেরন এবং আমােদর সমাজ 

থেক মৃতু , কবর ও মাযার স া  সহ সকল কার িশরক 
িবদয়াত ও সং ারেরর জমাটব  েহিলকা িবদূিরত কের তা 
িনেভজাল তাওহীদ, িনখুত াহ এবং ইলেম ওহীর বিণল 

                   
112 সহীহ মসুিলম, িকতাবুল হ  
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আেলায় উ ািসত কের দন। সই সােথ য়া কির, আমরা যন 
খাঁিট মুসিলম না হেয় মৃতু  বরণ না কির। িতিন পরম ক ণার 
আধার এবং সকল িবষেয় অসীম মতার অিধকারী। 

 


