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মাইয়েতকে গ�োসল দেয়ার হুকুম
১. মাইয়েতকে গ�োসল দেয়ার জন্য এমন ব্যক্তিকে
বেছে নিতে হবে যে নির্ভ রশীল, ইনসাফপূর,্ণ
আমানতদার ও গ�োসল দেয়ার মাসআলা
মাসায়েল সম্পর্কে অভিজ্ঞ।

জানাজার নামাজ

২. মাইয়েত যদি গ�োসল দেয়ার ব্যাপারে কারও
ব্যাপারে উপদেশ দিয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে
তাকেই প্রাধান্য দিতে হবে। এরপর আত্মীয়দের
মধ্যে নৈকট্যের বিবেচনায় যে এগিয়ে তাকে
প্রাধান্য দিতে হবে। অবশ্য মাইতের গ�োসল
বিষয়ক মাসআলা মাসায়েল সম্পর্কে যদি এদের
যথেষ্ট জ্ঞান থাকে তবেই কেবল এদেরকে
এগিয়ে দেয়া হবে। আর যদি না থাকে তবে
যার আছে তাকে এগিয়ে দিতে হবে।
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মাইয়েতকে প্রস্তুত করণ

মৃত্যুর আলামত প্রকাশ পেয়েছে এমন ব্যক্তির
কাছে হাজির হওয়া এবং তাকে কালিমা ال إِله إِال
 اهللস্মরণ করিয়ে দেয়া সুন্নত। নবী সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, «ত�োমরা
ত�োমাদের মৃত্যুগামী ব্যক্তিদেরকে ال إِله إِال اهلل
তালকীন কর�ো।» [বর্ণনায় মুসলিম]
আর যখনে সে মারা যাবে তখন চ�োখ বন্ধ করে
দেয়া হবে, এবং কাপড় দিয়ে ঢেকে দেয়া
হবে। গ�োসল, কাফন, জানাযা ও দাফন যত
তাড়াতাড়ি সম্ভব সেরে ফেলা হবে।

মাইয়েতকে গ�োসল দেয়া, তৈরি করা
ও দাফন করার হুকুম
মাইয়েতকে গ�োসল দেয়া, কাফন পরান�ো, বহন
করে নেয়া, মাইয়েতের ওপর জানাজার নামাজ
পড়া ও মাইয়েতকে দাফন করা ফরজে কিফায়া
যদি যথেষ্ট সংখ্যক মানুষ এ সব কাজ করে
নেয়, তবে বাকিরাও দায়িমুক্ত হয়ে যাবে।

সূ চ ী প ত্র
মাইয়েতকে তৈরি করা
মাইয়েতকে গ�োসল দেয়ার হুকুম
মাইয়েতকে গ�োসল দেয়ার হুকুম
মাইয়েতকে কাফন পরান�ো
জানাযার নামাজ
জানাযার নামাজের আরকান
জানাযার নামাজের সুন্নত
জানাযার নামাজ আদায় পদ্ধতি
মাইয়েতকে বহন করা, মাইয়েতের সাথে যাওয়া ও
তাকে দাফন করা।
কবর যিয়ারত করা
জানাযায় যা নিষিদ্ধ
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৩. পুরুষ মাইয়েতকে পুরুষরা গ�োসল দেবে। আর
নারী মাইয়েতকে নারীরা। স্বামী ও স্ত্রী উভয়ে
একে অন্যকে গ�োসল দেয়াতে পারবে। নবী
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আয়েশা রাযি.
কে বলেন: «তু মি কি খুশী হবে না, যদি তু মি
আগে মারা যাও আর আমি ত�োমাকে গ�োসল
দিই, কাফন পরাই, ত�োমার জানাজার নামাজ
পড়ি, এরপর ত�োমাকে দাফন করি।» (বর্ণনায়
ইবনে মাজাহ] আর পুরুষ ও নারী উভয়েই সাত
বছরের নিচের বাচ্চাদেরকে গ�োসল দেয়াতে
পারবে। কিন্তু ক�োন�ো কাফিরকে- মুসলিম
নারী অথবা পুরুষ- গ�োসল দেয়াতে পারবে
না। তার জানাজা বহন করতে পারবে না।
তাকে কাফন দিতে পারবে না। তার জানাজার
নামাজ পড়তে পারবে না। যদি সে পিতা হয়
তবুও।
৪. যুদ্ধক্ষেত্রে যারা শহীদ হন তাদেরকে গ�োসল
দেয়া, কাফন পরান�ো হবে না, এমনকি তাদের
উপর জানাজার নামাজও পড়া হবে না। বরং
তারা যে কাপড়ে মৃত্যুবরণ করেছেন সে
কাপড়েই দাফন করা হবে।
৫. যদি গর্ভ পাত হওয়া সন্তান চার মাস বয়সের
হয়, তাহলে তাকে গ�োসল, কাফন ও জানাজা
দেয়া হবে; কেননা চার মাস পর সে মানুষে
পরিণত হয়েছে বলে ধরা হবে।
৬. মাইয়েতকে যে পানি দিয়ে গ�োসল দেয়া হবে
তা পবিত্র ও বৈধ হতে হবে। আর গ�োসল
দিতে হবে পর্দা দেয়া ক�োন�ো জায়গায়। গ�োসল
দেয়ার সাথে যারা জড়িত নয় তাদের সেখানে
উপস্থিত থাকা উচিত নয়

মাইয়েতকে গ�োসল দেয়ার পদ্ধতি
১.	গ�োসল দেয়ার চকিতে মাইয়েতকে রাখা হবে।
এরপর তার গুপ্তস্থান ঢেকে দেয়া হবে। তাকে
কাপড়-চ�োপড়মুক্ত করা হবে। তাকে ক�োন�ো
কক্ষে বা পর্দা দেয়া জায়গায় দৃষ্টির আড়ালে
রাখা হবে।
২.	গ�োসল দেয়ার সময় একটি কাপড়খণ্ড হাতে
পেঁচিয়ে নেয়া গ�োসল দাতার জন্য মুস্তাহাব।
৩.	গ�োসল দাতা মাইয়েতের মাথা উঠিয়ে বসার
কাছাকাছি অবস্থায় রাখবে, এরপর তার পেটে
হাত বুলাবে ও চাপ দেবে। এরপর সামনের ও
পিছনের লজ্জাস্থান পরিষ্কার করবে এবং ক�োন�ো
নাপাকি থেকে থাকলে তা পরিষ্কার করবে।
৪.	গ�োসল দেয়ার নিয়ত করবে ও বিসমিল্লাহ
বলবে।
৫.	গ�োসলদাতা নামাজের অজুর ন্যায় মাইয়েতকে
অজু করাবে। তবে কুলি করান�ো ও নাকে
পানি দেয়ার সময় মুখ ও নাক মাসেহ করলেই
চলবে।
mwPÎ wdKûj Bev`vZ
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১. মাইয়েতের মাথা ও দাঁড়ি বড়ইয়ের পাতাবিশিষ্ট
পানি অথবা সাবান দিযে ধ�ৌত করবে।

২. কাফনের তিন লিফাফা এনে তাতে ধুপের ধোঁয়া
দেয়া। হাদীসে এসেছে, রাসূলল্
ু লাহ সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, «ত�োমরা
যদি মাইয়েতকে সুগন্ধিযুক্ত ধ�োঁয়া দাও তবে
তিনবার দাও। [বর্ণনায় ইবনে হিব্বান]

২. ডান দিক আগে ধ�ৌত করবে, পরে বাম দিক
ধ�ৌত করবে। এরপর শরীরের বাকি অংশ
ধ�ৌত করবে।
৩.

সর্বশেষ বার মাইয়েতের শরীর ধ�ৌত করার
সময় কর্পূর ব্যবহার করবে।

৪. মাইয়েতের শরীরের পানি মুছে ফেলা হবে।
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৫. মাইয়েতের নখ, বগল ও নাভির নিচের চু ল
পরিষ্কার করা হবে

লিফাফার উপর সুগন্ধি রাখা

কটনের সাদা লিফাফা

সতর্ক তা

মাইয়েতের শরীর একবার ধ�ৌত করা ওয়াজিব, যদি
একবারেই পরিষ্কার হয়ে যায়। তবে মুস্তাহাব
হল�ো তিনবার ধ�োয়া যদিও তিনবারের পূর্বেই
পরিষ্কার হয়ে যায়।
যদি পানির অভাবে মাইয়েতকে গ�োসল দেয়া সম্ভব
না হয়, অথবা পুড়ে যাওয়া অথবা অন্যক�োন�ো
কারণে গ�োসল দেয়ার অবস্থা না থাকে, তাহলে
মাটি দিয়ে তাইয়াম্মুম করিয়ে দেবে।
গ�োসল দাতার জন্য মুস্তাহাব হল�ো গ�োসল দেয়ার
পর নিজে গ�োসল করে নেয়া।

মাইয়েতকে কাফন পরান�ো
১. পুরুষের ক্ষেত্রে সুন্নত হল�ো তিনটি সাদা লিফাফা
বা কাপড়খণ্ড দিয়ে মাইয়েতকে কাফন দেয়া।
কাফন কটনের তৈরি এমন কাপড় দিয়ে দিতে
হবে যার ভেতর দিয়ে মাইয়েতের শরীর দেখা
যায় না। যা মাইয়েতের সমস্ত শরীর ঢেকে
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রাখে। তবে এ ক্ষেত্রে অতিরঞ্জন করা হবে
না।
নারীর ক্ষেত্রে সুন্নত হল�ো কটন দিয়ে তৈরি পাঁচটি
কাপড় খণ্ডে কাফন দেয়া। আর তা হল�ো
একটি ইযার তথা ক�োমড় থেকে পা পর্যন্তের
জন্য বস্ত্রখণ্ড। মুখ ঢাকার একটি বস্ত্রখণ্ড।
একটি জামা ও দুটি লিফাফা অর্থাৎ সমস্ত
শরীর পেঁচান�োর জন্য বস্ত্রখণ্ড।
শিশুকে এক কাপড়ে কাফন দেয়া হবে, তবে তিন
কাপড়ে দেয়াও বৈধ। আর ছ�োট মেয়েকে
একটি জামা ও দুটি লিফাফায় কাফন দেয়া
হবে।

যে ব্যক্তি মুহরিম অবস্থায় মারা গেল, ইহরামের
যে কাপড়ে সে মারা গিয়েছে, সে কাপড়েই
তাকে দাফন করা হবে। পুরুষ মুহরিমের মাথা
ঢাকা হবে না; কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়া সাল্লাম বলেছেন, «ত�োমরা তাকে পানি
ও বড়ই পাতা দিয়ে গ�োসল করাও। তাকে দুই
কাপড়ে কাফন দাও। আর তাকে সুগন্ধিযুক্ত
কর�ো না। মাথায় কাপড় আবৃত কর�ো না;
কেননা কেয়ামতের ময়দানে সে তালবিয়ারত
অবস্থায় উঠবে।» (বর্ণনায় বুখারী)মাইয়তেকে
লফিাফাসমূহরে উপরে শ�োয়ান�ো হব।ে এরপর
বাম দকি থকেে প্রথম লফিাফার উপররে দকি
ডান দকিে এনে ফলেতে হব।ে এরপর ডান
দকি থকেে একই রূপে প্রথম লফিাফার অংশ
বাম দকিে এনে ফলেব।ে একইরূপে দ্বতিীয়
ও তৃ তীয় লফিাফাটি পঁেচাব।ে এরপর মাথার
কাছে অতরিক্তি অংশ রাখবে এবং তা বঁেধে
দবে,ে যাতে বক্ষিপ্তি না হয়ে যায়। অবশ্য
দাফনরে সময় তা আবার খুলে দতিে হব।ে

৩.	লিফাফাগুল�ো একটার ওপর অন্যটা পেঁচান�ো হবে। ৫. ওয়াজবি হল�ো সমস্ত শরীর ঢকেে দয়�ো। কন্তিু
যদি সমস্ত শরীর ঢাকার মত�ো কাপড় না থাক,ে
একটি পেঁচান�োর পর তার ওপর আম্বর, কর্পূর
তাহলে প্রথমে মাথা ঢাকব,ে এরপর শরীরে
ও মিসক ইত্যাদির সুগন্ধি দেয়া হবে। তবে
যতদূর দয়�ো যায় দবে।ে আর পায়রে উপর
যদি মাইয়েত হজ্ব অথবা উমরার ইহরামে থাকে
ইযখরি দয়িে দবে। ইযখরি হল�ো সুগন্ধযিুক্ত
তাহলে তার কাপড়ে ধুপের ধ�োঁয়া দেয়া হবে না।
একপ্রকার উদ্ভদি।
কিন্তু মাইয়েতের শরীরে ক�োন�ো সুগন্ধি লাগান�ো
হবে না। হাদীসে এসেছে, রাসূলল্
ু লাহ সাল্লাল্লাহু ৬.	যে ব্যক্তি মুহরমি অবস্থায় মারা গলে, ইহরামরে
যে কাপড়ে সে মারা গয়িছে,ে সে কাপড়ইে
আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, «ত�োমরা তাকে
তাকে দাফন করা হব।ে পুরুষ মুহরমিরে মাথা
সুগন্ধি স্পর্শ করিও না»। [বর্ণনায় বুখারী](বর্ণনায়
ঢাকা হবে না; কনেনা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি
বুখারী)
ওয়া সাল্লাম বলছেনে,«ত�োমরা তাকে পানি ও
৪. মাইয়েতকে লিফাফাসমূহের উপরে শ�োয়ান�ো হবে।
বড়ই পাতা দয়িে গ�োসল করাও। তাকে দুই
এরপর বাম দিক থেকে প্রথম লিফাফার উপরের
কাপড়ে কাফন দাও। আর তাকে সুগন্ধযিুক্ত
দিক ডান দিকে এনে ফেলতে হবে। এরপর ডান
কর�ো না। মাথায় কাপড় আবৃত কর�ো না;
দিক থেকে একই রূপে প্রথম লিফাফার অংশ
কনেনা
কয়�োমতরে ময়দানে সে তালবয়িারত
বাম দিকে এনে ফেলবে। একইরূপে দ্বিতীয় ও
অবস্থায় উঠব।েটার ওপর অন্যটা পঁেচান�ো
তৃ তীয় লিফাফাটি পেঁচাবে। এরপর মাথার কাছে
হব।ে একটি পঁেচান�োর পর তার ওপর আম্বর,
অতিরিক্ত অংশ রাখবে এবং তা বেঁধে দেবে,
র্ক পূর ও মসিক ইত্যাদরি সুগন্ধি দয়�ো হব।ে
যাতে বিক্ষিপ্ত না হয়ে যায়। অবশ্য দাফনের
তবে যদি মাইয়তে হজ্ব অথবা উমরার ইহরামে
সময় তা আবার খুলে দিতে হবে।
থাকে তাহলে তার কাপড়ে ধুপরে ধ�োঁয়া দয়�ো
ওয়াজিব হল�ো সমস্ত শরীর ঢেকে দেয়া। কিন্তু যদি
হবে না। কন্তিু মাইয়তেরে শরীরে ক�োন�ো
সমস্ত শরীর ঢাকার মত�ো কাপড় না থাকে,
সুগন্ধি লাগান�ো হবে না। হাদীসে এসছে,ে
তাহলে প্রথমে মাথা ঢাকবে, এরপর শরীরে
রাসূলল্
ু লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম
যতদূর দেয়া যায় দেবে। আর পায়ের উপর
বলছেনে,«ত�োমরা তাকে সুগন্ধি র্স্পশ করওি
ইযখির দিয়ে দেবে। ইযখির হল�ো সুগন্ধিযুক্ত
না»।
একপ্রকার উদ্ভিদ। [বর্ণনায় বুখারী]
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জানাজার নামাজ

৪. মাইয়তেকে লফিাফাসমূহরে উপরে শ�োয়ান�ো
হব।ে এরপর বাম দকি থকেে প্রথম লফিাফার
উপররে দকি ডান দকিে এনে ফলেতে হব।ে
এরপর ডান দকি থকেে একই রূপে প্রথম
লফিাফার অংশ বাম দকিে এনে ফলেব।ে
একইরূপে দ্বতিীয় ও তৃ তীয় লফিাফাটি
পঁেচাব।ে এরপর মাথার কাছে অতরিক্তি অংশ
রাখবে এবং তা বঁেধে দবে,ে যাতে বক্ষিপ্তি না
হয়ে»(বর্ণনায় বুখারী)

জানাজার নামাজ
https://www.al-feqh.com/bn

জানাজার নামাজের আরকান
১. সক্ষম ব্যক্তিদের দাঁড়িয়ে নামাজ পড়া।
২.	চার তাকবীর
সাল্লাল্লাহু
৩. সূরা ফাতিহা পড়া৪. নবী
আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি দরুদ পড়া।
৫. মাইয়েতের জন্য দুআ করা
৬. সালাম ফেরান�ো

জানাজার নামাজের সুন্নত
৭.	কিরাতের পূর্বে বিসমিল্লাহ বলা।
৮.	নিজের
করা।

জন্য

ও

মুসলমানদের

জন্য

দুআ

৯.	গ�োপনে কিরাত পড়া।
১০. কাতার বাড়িয়ে
কাতার করা।

দেয়া।

কমপক্ষে

তিন

জানাজার নামাজের পদ্ধতি
১. ইমাম মাইয়েতের বুক বরাবর দাঁড়াবে, মাইয়েত
পুরুষ হ�োক বা নারী। আর মুকতাদীরা তার
পেছনে দাঁড়াবে অন্যান্য নামাজের মত�োই।
এরপর চার তাকবীর দেবে নিম্নবর্ণিতভাবে:
২.	প্রথম তাকবীর তথা তাকবীরে তাহরিমা দেয়ার
পর সূরা ফাতিহা পড়বে।
৩.	দ্বিতীয় তাকবীর দিয়ে
আলাইহি ওয়া সাল্লামের
অন্যান্য নামাজের শেষ
পর যে দরুদ পড়া হয়

রাসূলল্
ু লাহ সাল্লাল্লাহু
প্রতি দরুদ পড়বে,
বৈঠকে তাশাহ্হুদের
সে দরুদ পড়বে।

৪.	তৃ তীয় তাকবীর দিয়ে মাইয়েতের জন্য, নিজের
জন্য ও মুসলমানদের জন্য দুআ করবে।
বলবে:

ِ ِ
ِِ
ِ
ِ
 َوأُنـْثَانَا، ص ِغي ِرنَا َوَكبِي ِرنَا
َ  َو َشاهدنَا َوغَائبِنَا َو، اللَّ ُه َّم ا ْغف ْر ل َحيـِّنَا َوَميِّتنَا
ِ ت ِمنَّا فـتـوفَّهُ َعلَى ا ِإل
َ  اللَّ ُه َّم َم ْن تـََوفـَّْي، َوذَ َك ِرنَا
َُحيـَْيتَه
ْ  َوَم ْن أ، يمان
ََ
َ
َ
ِ ُ وال ت، َُجره
ِ َحيِ ِه َعلَى ا ِإل ْس
ُضلَّنَا بـَْع َده
ْ فَأ
َ َ ْ  اللَّ ُه َّم ال تَ ْح ِرْمنَا أ، الم
আর যদি মাইয়েত নারী হয়, তাহলে শেষ দুটি
বাক্যের সর্বনাম পরিবর্ত ন করে বলবে :(বর্ণনায়
মুসলিম)

নারীর জানাজা

মাইয়্যেতের মাঝ
বরাবর

াজানাজ রীরান

ِ ُ وال ت، َجرها
ضلَّنَا بـَْع َدها
َ َ ْ اللَّ ُه َّم ال تَ ْح ِرْمنَا أ

মাইয়েত যদি শিশু হয়, গর্ভ পাতজনিত শিশু হয়,
তাহলে বলবে,(বর্ণনায় বুখারী)

ً وشفيعاً مجابا،ً وأجرا،ً وفـََرطا،اللهم اجعله ذخراً لوالديه

৫.	চতু র্থ তাকবীর দিয়ে সামান্য সময়ের জন্য চু প
থাকবে। এরপর ডানে-বামে সালাম দেবে।

মাইয়েতকে বহন করা,
মাইয়েতের সাথে যাওয়া
এবং দাফন করা
জানাজার নামাজ শেষ হলে সুন্নত হল�ো
মাইয়েতকে বহন করে কবরে নিয়ে
যাওয়ার উদ্যোগ নেয়া। আর যে ব্যক্তি
জানাজার সাথে যাবে তার জন্য মুস্তাহাব
হল�ো জানাজা বহনে শরীক হওয়া। আর
যে মাইয়েতকে কবরে প্রবেশ করাবে,
তার জন্য সুন্নত হল�ো  وعلى،بسم اهلل
 ملة رسول اهللবলা। কবরে ডান পাঁজরের
উপর কাঁত করে কিবলামুখী করে
মাইয়েতকে রাখা। এরপর কাফনের
বাঁধ খুলে দেয়া। এরপর লাহদ কবর
হলে তাঁর ফাঁক বন্দ করে দেয়া।
যে দাফন কর্মে উপস্থিত হবে, তার জন্য
সুন্নত হল�ো দুই হাতের চু ল্লি মাটি দিয়ে
ভরে নেয়া এবং তা তিনবার কবরে
নিক্ষেপ করা। এরপর মাটি দিয়ে কবর
ঢেকে দেয়া। সমতল থেকে কবর এক
বিঘত পরিমাণ উঁচু করে দেয়া। এরপর
কবরের ওপর কঙ্কর কিংবা পাথর
রাখা। পানির ছিটা দেওয়া। কবরের
এক দিকে অথবা উভয় দিকে বড়
পাথর রাখাতে ক�োন�ো অসুবিধা নেই।
যাতে তা কবরের আলামত হিসেবে
থেকে যায়|

জানাজার নামাজে শরীক হওয়া

লাহদ

তাযিয়া
মৃত ব্যক্তির পরিবার পরিজনকে তাযিয়া
বা সহমর্মিতা জানান�ো সুন্নত; কেননা
তাদের হৃদয় জুড়ান�ো, তাদের বিপদ
হালকা করা এবং ধৈর্যধারণের প্রতি
উৎসাহ দেয়ার জন্য এটি একটি
মাধ্যম।
 وكل شيء عنده بأجل مسمى، وله ما أعطى،هلل ما أخذ,

দুই হাতের চু ল্লি মাটি দিয়ে ভরবে ও কবরে নিক্ষেপ করবে

কবরের আলামত¯ সরূপ
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(দেয়া-নেয়া আল্লাহর অধিকারভূ ক্ত। আর আল্লাহর
কাছে প্রতিটি বিষয়ই সুনিদিষ্ট সময়ের সাথে
বাঁধা।»(বর্ণনায় বুখারী)

https://www.al-feqh.com/bn

কবর যিয়ারত
পুরুষদের জন্য মৃত্যু থেকে উপদেশ গ্রহণ ও
মৃত ব্যক্তির জন্য দুআ করার উদ্দেশ্যে
কবর যিয়ারত করা সুন্নত। হাদীসে এসেছে,
রাসূলল্
ু লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম
বলেছেন,«আমি ত�োমাদেরকে কবর যিয়ারত
থেকে নিষেধ করেছি, এখন ত�োমরা যিয়ারত
কর�ো; কেননা তা ত�োমাদেরকে পরকাল স্মরণ
করিয়ে দেয়।»(বর্ণনায় মুসলিম)

ঈদের দিন কবরস্থান
যিয়ারত করা

কবরস্থান যিয়ারতের জন্য ঈদের দিনকে
নির্দি ষ্ট করা এবং এটাকে শরীয়তসম্মত
মনে করা
বিদআত। কেননা এ
কাজের পক্ষে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়া সাল্লাম থেকে ক�োন�ো হাদীস
আসেনি।

কবর যিয়ারতের সময় যেসব দুআর কথা এসেছে
তন্মধ্যে কয়েকটি হল�ো নিম্নরূপ:

 وإِنا إِن شاء اهلل بكم الحقون،السالم عليكم دار قوم مؤمنين

«আপনাদের ওপর শান্তি বর্ষিত হ�োক, মুমিন
সম্প্রদায়ের আবাস স্থল। আমরা আপনাদের
সাথে যুক্ত হব ইনশাআল্লাহ।» (বর্ণনায় মুসলিম)

 ويرحم اهلل،السالم على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين
 وإِنا إِن شاء اهلل بكم لالحقون،المستقدمين منا والمستأخرين

জানাজার নামাজ

আপনাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হ�োক হে অত্র
জায়গায় বসবাসকারী মুমিন-মুসলিমগণ।
আর আল্লাহ তাআলা রহম করুন যারা
পূর্বে গত হয়েছেন এবং যারা পববর্তীতে
গত হয়েছেন। আমরা আপনাদের সাথে
যুক্ত হব, ইনশাআল্লাহ। আমাদের জন্য ও
আপনাদের জন্য আল্লাহর দরবারে পরিত্রাণ
কামনা করি। [বর্ণনায় মুসলিম]

أسأل اهلل لنا ولكم العافية

,আল্লাহর কাছে আমাদরে জন্য এবং আপনাদরে
জন্য পরত্রিাণ র্প্রাথনা কর।ি»(বর্ণনায় মুসলিম)
১. কবরে বাতি জ্বালান�ো : ইবনে আব্বাস রাযি.
বর্ণনা করে বলেন: «কবর যিয়ারতকারী
নারী এবং যারা কবরকে মসজিদে পরিণত
করে এবং যারা কবরে বাতি জ্বালায়
তাদের সবার উপর রাসূলল্
ু লাহ সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়া সাল্লাম লানত করেছেন।»
(বর্ণনায় তিরমিযী)

২. বরকত হবে ধারণা করে কবরের ক�োন�োকিছু
স্পর্শ করা, কবরের চার পাশে তাওয়াফ
করা, মাইয়েতের কাছে ক�োন�োকিছু চাওয়া
ইত্যাদি শিরক যদি এ বিশ্বাস থাকে যে এ
কবর ক�োন�ো উপকার বা অপকার করতে
সক্ষম; কেননা উপকার বা অপকার করার
ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহ তাআলাই রাখেন।
ইরশাদ হয়েছে
َ
ُ َّ ضا إ َّل َما َشا ٓ َء
ًّ َ (قُل َّلٓ أ ۡمل ُِك لِ َ ۡف ِس َن ۡف ٗعا َو َل
)ّ ۚٱلل
ِ
{বল, «আমি আমার নিজের ক�োন উপকার ও
ক্ষতির ক্ষমতা রাখি না, তবে আল্লাহ যা
চান।} [সূরা আল আরাফ:১৮৮]

জানাজার কিছু আহকাম
১.	যে ব্যক্তি জানাজার নামাজ পেল না, সে
কবরের কাছে দাফনের পূর্বে বা পরে জানাজার
নামাজ পড়তে পারবে। যে নারী মসজিদ
পরিষ্কার করত সে যখন মারা যায়, রাসূলল্
ু লাহ
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার কবরের
উপর জানাজার নামাজ পড়েছেন।
২.

মাইয়েতের পরিবারের জন্য খাবার তৈরি করা
মুস্তাহাব। কেননা তাদের উপর পতিত বিপদই
তাদেরকে ব্যস্ত রাখে। বর্ণনায় এসেছে যে,
জাফর পরিবারের কেউ মারা গেলে রাসূলল্
ু লাহ
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন,«ত�োমরা
আলে জাফরের জন্য খাবার তৈরি কর�ো;
কেননা তাদেরকে ব্যস্ত রাখে এমন একটি
বিষয় তাদের উপর পতিত হয়েছে।»(বর্ণনায় আবু
দাউদ)- মাইয়েতের জন্য কাঁদা যাবে তবে তা
হতে হবে আওয়াজ উঁচু না করে, মাইয়েতের
প্রশংসকীর্ত ন না করে এবং বিরক্তিভাব প্রকাশ
না করে। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া
সাল্লামের ছেলে ইবরাহীম যখন মারা যান,
তখন তিনি বলেছেন,

৩. «নিশ্চয় চ�োখ অশ্রুসিক্ত
হয়, তবে আল্লাহ যাতে
কথা আমরা বলি না।
নিশ্চয় আমরা ত�োমার

হয়, অন্তর ভারাক্রান্ত
খুশি হবেন না এমন
আর হে ইবরাহীম,
বিচ্ছেদে চিন্তাগ্রস্ত।»

(বর্ণনায় বুখারী)

৪. জিহাদের ময়দানে যিনি শহীদ হন তিনি
যে প�োশাকে শহীদ হন সে প�োশাকেই তাকে
দাফন করা হবে। তাঁকে গ�োসল দেয়া
হবে না এবং তার জানাজার নামাজও
পড়া হবে না। হাদীসে এসেছে, কবর
যিয়ারতের সময় যদি কবরবাসীদের জন্য
রহমত, মাগফিরাত ইত্যাদির দুআ করা
হয় তবে তা জায়েয হবে।

জানাজায় নিষিদ্ধ বিষয়সমূহ
১.	কেঁ দে কেঁ দে মাইয়েতের প্রশংসকীর্ত ন করা
এবং উচ্চস্বরে মাইয়েতের জন্য কান্না করা,
উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা প্রকাশ এবং আল্লাহর
ফয়সালায় বিরক্তি জাহির করা। হাদীসে
এসেছে রাসূলল্
ু লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া
সাল্লাম বলেছেন, «মাইয়েতের জন্য উঁচু
আওয়াজে ক্রন্দনকারী নারী যদি তার
মৃত্যুর পূর্বে তাওবা না করে, তাহলে
কিয়ামতের দিন তাকে গলিত তামার
প�োশাক পরিহিতা অবস্থায় উঠান�ো
হবে।»(বর্ণনায় মুসলিম)
২. কাপড় ফাড়া, গাল চাপড়ান�ো, চিল্লান�ো
ও চু ল উপড়ান�ো অথবা চেঁ ছে ফেলা।
হাদীসে এসেছে, রাসূলল্
ু লাহ সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, «যে গাল
চাপড়াল অথবা পকেট ফাড়ল, অথবা
জাহিলীযুগেীয় ক�োন�ো আহবানে ডাকাডাকি
করল সে আমাদের দলভু ক্ত নয়।» [বর্ণনায়
মুসলিম]

১. কবরে বাতি জ্বালান�ো : ইবনে আব্বাস রাযি.
বর্ণনা করে বলেন: «কবর যিয়ারতকারী
নারী এবং যারা কবরকে মসজিদে পরিণত
করে এবং যারা কবরে বাতি জ্বালায়
তাদের সবার উপর রাসূলল্
ু লাহ সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়া সাল্লাম লানত করেছেন।»

৩. মসজিদে দাফন করা বা কবরের উপর
মসজিদ নির্মাণ করা অথবা কবর সামনে
রেখে নামাজ আদায় করা: হাদীসে এসেছে,
রাসূলল্
ু লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম
বলেছেন, «আল্লাহ তাআলা ইহুদী ও
নাসারাদেরকে লানত করেছেন; কেননা
তারা তাদের নবীদের কবরকে মসজিদে
পরিণত করেছে।»(বর্ণনায় বুখারী)

(বর্ণনায় তিরমিযী)

২. বরকত হবে ধারণা করে কবরের
ক�োন�োকিছু স্পর্শ করা, কবরের চার
পাশে তাওয়াফ করা, মাইয়েতের কাছে
কবরের চারপাশে তাওয়াফ করা অবৈধ
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নামায

জানাজার নামাজ

1

https://www.al-feqh.com/bn

জানাজার সাথে নারীদের
বের হওয়া

জানাজার সাথে নারীদের বের হওয়া
শরীয়তসম্মত নয়; কেননা উম্মে আতিয়া
রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,
«আমাদেরকে জানাজার সাথে যেতে
নিষেধ করা হয়েছে। তবে এ ব্যাপারে

2
গ�োসলদাতা মাইয়েতের মাথা ওঠাবে

কবরে বাতি দেয়া অথবা তেল মাখান�ো জায়েয নয়

3

4
মাইয়েতকে গ�োসল দেয়ার চকিতে রাখা হবে

মাইয়েতের পরিবার পরিজনের জন্য খাবার তৈরি করা

শহীদকে তাঁর কাপড়েই দাফন করা

mwPÎ wdKûj Bev`vZ

গ�োসলদাতা মাইয়েতের পেটে চাপ দেবে ও তা নিংড়াবে

5

6

গ�োসলদাতা মাইয়েতকে নামাজের ওযুর ন্যায় ওযু করাবে

মাইয়েতের মাথা ও দাড়ি, পানি ও কুলপাতা দ্বারা ধুইবে

7

8
ডান অংশ আগে ধুইবে এরপর বাম অংশ
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গ�োসলদাতা তার হাতে একটি নেকড়া পেঁচিয়ে নেবে

মাইয়েতের গায়ের পানি মুছে ফেলবে
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