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মাইতয়েতক প্স্তুে করর
মেুৃ্যর আলামে প্কাশ শপতয়তে এমন ব্যজতির 

কাতে হাজজর হওয়া এবং োতক কাজলমা ال ِإله ِإال 
 স্মরর কজরতয় শদয়া সুন্নে। নবলী সাল্াল্াহু اهلل
আলাইজহ ওয়া সাল্াম বতলতেন, «শোমরা 
শোমাতদর মেুৃ্য�ামলী ব্যজতিতদরতক اهلل ِإال  ِإله   ال 
োলকলীন কতরা।» [বর্তনায় মসুজলম]

আর যখতন শস মারা যাতব েখন শিাখ বন্ধ কতর 
শদয়া হতব, এবং কাপে জদতয় শঢতক শদয়া 
হতব। শ�াসল, কািন, জানাযা ও দািন যে 
োোোজে সম্ভব শসতর শিলা হতব। 

মাইতয়েতক শ�াসল শদয়া, বেজর করা 
ও দািন করার হুকুম 
মাইতয়েতক শ�াসল শদয়া, কািন পরাতনা, বহন 

কতর শনয়া, মাইতয়তের ওপর জানাজার নামাজ 
পো ও মাইতয়েতক দািন করা িরতজ জকিায়া 
যজদ যতরষ্ট সংখ্যক মানষু এ সব কাজ কতর 
শনয়, েতব বাজকরাও দাজয়মতুি হতয় যাতব।

মাইতয়েতক শ�াসল শদয়ার হুকুম
১. মাইতয়েতক শ�াসল শদয়ার জন্য এমন ব্যজতিতক 

শবতে জনতে হতব শয জনভ্ত রশলীল, ইনসািপূর্ত, 
আমানেদার ও শ�াসল শদয়ার মাসআলা 
মাসাতয়ল সম্পতক্ত  অজভজ্। 

২. মাইতয়ে যজদ শ�াসল শদয়ার ব্যাপাতর কারও 
ব্যাপাতর উপতদশ জদতয় জ�তয় রাতক, োহতল 
োতকই প্াধান্য জদতে হতব। এরপর আত্লীয়তদর 
মতধ্য বনকত�্যর জবতবিনায় শয এজ�তয় োতক 
প্াধান্য জদতে হতব। অবশ্য মাইতের শ�াসল 
জবষয়ক মাসআলা মাসাতয়ল সম্পতক্ত  যজদ এতদর 
যতরষ্ট জ্ান রাতক েতবই শকবল এতদরতক 
এজ�তয় শদয়া হতব। আর যজদ না রাতক েতব 
যার আতে োতক এজ�তয় জদতে হতব।

৩. পুরুষ মাইতয়েতক পুরুষরা শ�াসল শদতব। আর 
নারলী মাইতয়েতক নারলীরা। স্বামলী ও স্ত্রলী উভতয় 
এতক অন্যতক শ�াসল শদয়াতে পারতব। নবলী 
সাল্াল্াহু আলাইজহ ওয়া সাল্াম আতয়শা রাজয. 
শক বতলন: «েুজম জক খুশলী হতব না, যজদ েুজম 
আত� মারা যাও আর আজম শোমাতক শ�াসল 
জদই, কািন পরাই, শোমার জানাজার নামাজ 
পজে, এরপর শোমাতক দািন কজর।» (বর্তনায় 
ইবতন মাজাহ] আর পুরুষ ও নারলী উভতয়ই সাে 
বেতরর জনতির বাচ্াতদরতক শ�াসল শদয়াতে 
পারতব। জকন্তু শকাতনা কাজিরতক- মসুজলম 
নারলী অরবা পুরুষ- শ�াসল শদয়াতে পারতব 
না। োর জানাজা বহন করতে পারতব না। 
োতক কািন জদতে পারতব না। োর জানাজার 
নামাজ পেতে পারতব না। যজদ শস জপো হয় 
েবওু।  

৪. যুদ্ধতক্তত্র যারা শহলীদ হন োতদরতক শ�াসল 
শদয়া, কািন পরাতনা হতব না, এমনজক োতদর 
উপর জানাজার নামাজও পো হতব না। বরং 
োরা শয কাপতে মেুৃ্যবরর কতরতেন শস 
কাপতেই দািন করা হতব।

৫. যজদ �ভ্ত পাে হওয়া সতোন িার মাস বয়তসর 
হয়, োহতল োতক শ�াসল, কািন ও জানাজা 
শদয়া হতব; শকননা িার মাস পর শস মানতুষ 
পজররে হতয়তে বতল ধরা হতব। 

৬. মাইতয়েতক শয পাজন জদতয় শ�াসল শদয়া হতব 
ো পজবত্র ও ববধ হতে হতব। আর শ�াসল 
জদতে হতব পদ্ত া শদয়া শকাতনা জায়�ায়। শ�াসল 
শদয়ার সাতর যারা জজেে নয় োতদর শসখাতন 
উপজস্ে রাকা উজিে নয়

মাইতয়েতক শ�াসল শদয়ার পদ্ধজে
১. শ�াসল শদয়ার িজকতে মাইতয়েতক রাখা হতব। 

এরপর োর গুপ্তস্ান শঢতক শদয়া হতব। োতক 
কাপে-শিাপেমতুি করা হতব। োতক শকাতনা 
কতক্ বা পদ্ত া শদয়া জায়�ায় দজৃষ্টর আোতল 
রাখা হতব। 

২. শ�াসল শদয়ার সময় একটি কাপেখণ্ড হাতে 
শপজঁিতয় শনয়া শ�াসল দাোর জন্য মসু্তাহাব।

৩. শ�াসল দাো মাইতয়তের মারা উঠিতয় বসার 
কাোকাজে অবস্ায় রাখতব, এরপর োর শপত� 
হাে বলুাতব ও িাপ শদতব। এরপর সামতনর ও 
জপেতনর লজিাস্ান পজরষ্কার করতব এবং শকাতনা 
নাপাজক শরতক রাকতল ো পজরষ্কার করতব।

৪. শ�াসল শদয়ার জনয়ে করতব ও জবসজমল্াহ 
বলতব।

৫. শ�াসলদাো নামাতজর অজরু ন্যায় মাইতয়েতক 
অজ ু করাতব। েতব কুজল করাতনা ও নাতক 
পাজন শদয়ার সময় মখু ও নাক মাতসহ করতলই 
িলতব।

সূ চ ী প ত্র
মাইতয়েতক বেজর করা

মাইতয়েতক শ�াসল শদয়ার হুকুম

মাইতয়েতক শ�াসল শদয়ার হুকুম

মাইতয়েতক কািন পরাতনা

জানাযার নামাজ

জানাযার নামাতজর আরকান

জানাযার নামাতজর সুন্নে

জানাযার নামাজ আদায় পদ্ধজে

মাইতয়েতক বহন করা, মাইতয়তের সাতর যাওয়া ও 
োতক দািন করা।

কবর জযয়ারে করা

জানাযায় যা জনজষদ্ধ
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১. মাইতয়তের মারা ও দাঁজে বেইতয়র পাোজবজশষ্ট 
পাজন অরবা সাবান জদতয শধৌে করতব।

২. ডান জদক আত� শধৌে করতব, পতর বাম জদক 
শধৌে করতব। এরপর শরলীতরর বাজক অংশ 
শধৌে করতব।  

৩.   সব্ততশষ বার মাইতয়তের শরলীর শধৌে করার 
সময় কপূ্তর ব্যবহার করতব।  

৪. মাইতয়তের শরলীতরর পাজন মতুে শিলা হতব।
৫. মাইতয়তের নখ, ব�ল ও নাজভর জনতির িুল 

পজরষ্কার করা হতব

২. কািতনর জেন জলিািা এতন োতে ধুতপর শধাঁয়া 
শদয়া। হাদলীতস এতসতে, রাসূললু্াহ সাল্াল্াহু 
আলাইজহ ওয়া সাল্াম বতলতেন, «শোমরা 
যজদ মাইতয়েতক সু�জন্ধযুতি শধাঁয়া দাও েতব 
জেনবার দাও। [বর্তনায় ইবতন জহব্ান] 

শয ব্যজতি মহুজরম অবস্ায় মারা শ�ল, ইহরাতমর 
শয কাপতে শস মারা জ�তয়তে, শস কাপতেই 
োতক দািন করা হতব। পুরুষ মহুজরতমর মারা 
ঢাকা হতব না; শকননা নবলী সাল্াল্াহু আলাইজহ 
ওয়া সাল্াম বতলতেন, «শোমরা োতক পাজন 
ও বেই পাো জদতয় শ�াসল করাও। োতক দইু 
কাপতে কািন দাও। আর োতক সু�জন্ধযুতি 
কতরা না। মারায় কাপে আবেৃ কতরা না; 
শকননা শকয়ামতের ময়দাতন শস োলজবয়ারে 
অবস্ায় উেতব।» (বর্তনায় বখুারলী)মাইয়তেতক 
লজিািাসমহূতর উপতর শশায়াতনা হব।শ এরপর 
বাম দজক রতকত প্রম লজিািার উপরতর দজক 
ডান দজকত এতন িতলতে হব।শ এরপর ডান 
দজক রতকত একই রূতপ প্রম লজিািার অংশ 
বাম দজকত এতন িতলব।শ একইরূতপ বিজেলীয় 
ও েৃেলীয় লজিািাটি পতঁিাব।শ এরপর মারার 
কাতে অেজরজতি অংশ রাখতব এবং ো বতঁতধ 
দতব,শ যাতে বজক্জপ্ত না হতয় যায়। অবশ্য 
দািনতর সময় ো আবার খুতল দজেত হব।শ

৫. ওয়াজজব হতলা সমস্ত শরলীর ঢতকত দতয়া। কজতুে 
যজদ সমস্ত শরলীর ঢাকার মতো কাপে না রাক,শ 
োহতল প্রতম মারা ঢাকব,শ এরপর শরলীতর 
যেদরূ দতয়া যায় দতব।শ আর পায়তর উপর 
ইযখজর দজয়ত দতব। ইযখজর হতলা সু�ন্ধজযুতি 
একপ্কার উদ্ভজদ।

৬. শয ব্যজতি মহুরজম অবস্ায় মারা �তল, ইহরামতর 
শয কাপতে শস মারা �জয়তে,শ শস কাপেতই 
োতক দািন করা হব।শ পুরুষ মহুরজমতর মারা 
ঢাকা হতব না; কতননা নবলী সাল্াল্াহু আলাইজহ 
ওয়া সাল্াম বলতেতন,«শোমরা োতক পাজন ও 
বেই পাো দজয়ত  শ�াসল করাও। োতক দইু 
কাপতে কািন দাও। আর োতক সু�ন্ধজযুতি 
কতরা না। মারায় কাপে আবেৃ কতরা না; 
কতননা কতয়ামেতর ময়দাতন শস োলবজয়ারে 
অবস্ায় উেব।শ�ার ওপর অন্য�া পতঁিাতনা 
হব।শ একটি পতঁিাতনার পর োর ওপর আম্র, 
ক্ত পূর ও মজসক ইে্যাদজর সু�জন্ধ দতয়া হব।শ 
েতব যজদ মাইয়তে হজ্ব অরবা উমরার ইহরাতম 
রাতক োহতল োর কাপতে ধুপতর শধাঁয়া দতয়া 
হতব না। কজতুে মাইয়তেতর শরলীতর শকাতনা 
সু�জন্ধ লা�াতনা হতব না। হাদলীতস এসতে,শ 
রাসূললু্াহ সাল্াল্াহু আলাইজহ ওয়া সাল্াম 
বলতেতন,«শোমরা োতক সু�জন্ধ স্প্তশ করজও 
না»।

সতক্ত তা
মাইতয়তের শরলীর একবার শধৌে করা ওয়াজজব, যজদ 

একবাতরই পজরষ্কার হতয় যায়। েতব মসু্তাহাব 
হতলা জেনবার শধায়া যজদও জেনবাতরর পূতব্তই 
পজরষ্কার হতয় যায়।

যজদ পাজনর অভাতব মাইতয়েতক শ�াসল শদয়া সম্ভব 
না হয়, অরবা পুতে যাওয়া অরবা অন্যতকাতনা 
কারতর শ�াসল শদয়ার অবস্া না রাতক, োহতল 
মাটি জদতয় োইয়ামু্মম কজরতয় শদতব।  

 শ�াসল দাোর জন্য মসু্তাহাব হতলা শ�াসল শদয়ার 
পর জনতজ শ�াসল কতর শনয়া।

মাইতয়েতক কািন পরাতনা
১. পুরুতষর শক্তত্র সুন্নে হতলা জেনটি সাদা জলিািা 

বা কাপেখণ্ড জদতয় মাইতয়েতক কািন শদয়া। 
কািন ক�তনর বেজর এমন কাপে জদতয় জদতে 
হতব যার শভের জদতয় মাইতয়তের শরলীর শদখা 
যায় না। যা মাইতয়তের সমস্ত শরলীর শঢতক 

ক�তনর সাদা জলিািা

৩. জলিািাগুতলা এক�ার ওপর অন্য�া শপিঁাতনা হতব। 
একটি শপিঁাতনার পর োর ওপর আম্র, কপূ্তর 
ও জমসক ইে্যাজদর সু�জন্ধ শদয়া হতব। েতব 
যজদ মাইতয়ে হজ্ব অরবা উমরার ইহরাতম রাতক 
োহতল োর কাপতে ধুতপর শধাঁয়া শদয়া হতব না। 
জকন্তু মাইতয়তের শরলীতর শকাতনা সু�জন্ধ লা�াতনা 
হতব না। হাদলীতস এতসতে, রাসূললু্াহ সাল্াল্াহু 
আলাইজহ ওয়া সাল্াম বতলতেন, «শোমরা োতক 
সু�জন্ধ স্পশ্ত কজরও না»। [বর্তনায় বখুারলী](বর্তনায় 
বখুারলী)

৪. মাইতয়েতক জলিািাসমতূহর উপতর শশায়াতনা হতব। 
এরপর বাম জদক শরতক প্রম জলিািার উপতরর 
জদক ডান জদতক এতন শিলতে হতব। এরপর ডান 
জদক শরতক একই রূতপ প্রম জলিািার অংশ 
বাম জদতক এতন শিলতব। একইরূতপ জবিেলীয় ও 
েৃেলীয় জলিািাটি শপিঁাতব। এরপর মারার কাতে 
অজেজরতি অংশ রাখতব এবং ো শবতঁধ শদতব, 
যাতে জবজক্প্ত না হতয় যায়। অবশ্য দািতনর 
সময় ো আবার খুতল জদতে হতব।

ওয়াজজব হতলা সমস্ত শরলীর শঢতক শদয়া। জকন্তু যজদ 
সমস্ত শরলীর ঢাকার মতো কাপে না রাতক, 
োহতল প্রতম মারা ঢাকতব, এরপর শরলীতর 
যেদরূ শদয়া যায় শদতব। আর পাতয়র উপর 
ইযজখর জদতয় শদতব। ইযজখর হতলা সু�জন্ধযুতি 
একপ্কার উজদ্ভদ। [বর্তনায় বখুারলী]

জলিািার উপর সু�জন্ধ রাখা

রাতখ। েতব এ শক্তত্র অজেরঞ্জন করা হতব 
না। 

নারলীর শক্তত্র সুন্নে হতলা ক�ন জদতয় বেজর পািঁটি 
কাপে খতণ্ড কািন শদয়া। আর ো হতলা 
একটি ইযার েরা শকামে শরতক পা পয্তততের 
জন্য বস্ত্রখণ্ড। মখু ঢাকার একটি বস্ত্রখণ্ড। 
একটি জামা ও দটুি জলিািা অর্তাৎ সমস্ত 
শরলীর শপিঁাতনার জন্য বস্ত্রখণ্ড। 

জশশুতক এক কাপতে কািন শদয়া হতব, েতব জেন 
কাপতে শদয়াও ববধ। আর শো� শমতয়তক 
একটি জামা ও দটুি জলিািায় কািন শদয়া 
হতব।  
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োনাোর নামাে

mwPÎ wdKûj Bev`vZ mwPÎ wdKûj Bev`vZ

নামায

৪. মাইয়তেতক লজিািাসমহূতর উপতর শশায়াতনা 
হব।শ এরপর বাম দজক রতকত প্রম লজিািার 
উপরতর দজক ডান দজকত এতন িতলতে হব।শ 
এরপর ডান দজক রতকত একই রূতপ প্রম 
লজিািার অংশ বাম দজকত এতন িতলব।শ 
একইরূতপ বিজেলীয় ও েৃেলীয় লজিািাটি 
পতঁিাব।শ এরপর মারার কাতে অেজরজতি অংশ 
রাখতব এবং ো বতঁতধ দতব,শ যাতে বজক্জপ্ত না 
হতয়»(বর্তনায় বখুারলী)

জানাজার নামাজ
জানাজার নামাতজর আরকান
১. সক্ম ব্যজতিতদর দাঁজেতয় নামাজ পো।
২. িার োকবলীর
৩.  সূরা িাজেহা পো৪. নবলী সাল্াল্াহু 

আলাইজহ ওয়া সাল্াতমর প্জে দরুদ পো।
৫. মাইতয়তের জন্য দআু করা
৬. সালাম শিরাতনা

জানাজার নামাতজর সুন্নে
৭. জকরাতের পূতব্ত জবসজমল্াহ বলা।
৮. জনতজর জন্য ও মসুলমানতদর জন্য দআু 

করা।
৯. শ�াপতন জকরাে পো।
১০. কাোর বাজেতয় শদয়া। কমপতক্ জেন 

কাোর করা।

জানাজার নামাতজর পদ্ধজে
১. ইমাম মাইতয়তের বকু বরাবর দােঁাতব, মাইতয়ে 

পুরুষ শহাক বা নারলী। আর মকুোদলীরা োর 
শপেতন দােঁাতব অন্যান্য নামাতজর মতোই। 
এরপর িার োকবলীর শদতব জনম্নবজর্তেভাতব:

২. প্রম োকবলীর েরা োকবলীতর োহজরমা শদয়ার 
পর সূরা িাজেহা পেতব।  

৩. জবিেলীয় োকবলীর জদতয় রাসূললু্াহ সাল্াল্াহু 
আলাইজহ ওয়া সাল্াতমর প্জে দরুদ পেতব, 
অন্যান্য নামাতজর শশষ ববেতক োশাহ্হুতদর 
পর শয দরুদ পো হয় শস দরুদ পেতব। 

৪. েৃেলীয় োকবলীর জদতয় মাইতয়তের জন্য, জনতজর 
জন্য ও মসুলমানতদর জন্য দআু করতব। 
বলতব:

اللَُّهمَّ اْغِفْر ِلَحيِـَّنا َوَميِِّتَنا ، َوَشاِهِدنَا َوَغائِِبَنا َوَصِغيرِنَا وََكِبيرِنَا ، َوأُنـْثَانَا 
َوذََكرِنَا ، اللَُّهمَّ َمْن تـََوفَـّْيَت ِمنَّا فـَتـََوفَُّه َعَلى اِليَماِن ، َوَمْن َأْحيـَْيَتُه 

فََأْحِيِه َعَلى اِلْسالِم ، اللَُّهمَّ ال َتْحرِْمَنا َأْجَرُه ، َوال ُتِضلََّنا بـَْعَدُه 
আর যজদ মাইতয়ে নারলী হয়, োহতল শশষ দটুি 

বাতক্যর সব্তনাম পজরবে্ত ন কতর বলতব :(বর্তনায় 
মসুজলম)

 اللَُّهمَّ ال َتْحرِْمَنا َأْجَرها ، َوال ُتِضلََّنا بـَْعَدها
মাইতয়ে যজদ জশশু হয়, �ভ্ত পােজজনে জশশু হয়, 

োহতল বলতব,(বর্তনায় বখুারলী)
  اللهم اجعله ذخراً لوالديه، وفـََرطاً، وأجرًا، وشفيعاً مجابًا

৫. িেুর্ত োকবলীর জদতয় সামান্য সমতয়র জন্য িুপ 
রাকতব। এরপর ডাতন-বাতম সালাম শদতব। 

মাইতয়েতক বহন করা, 
মাইতয়তের সাতর যাওয়া 
এবং দািন করা
জানাজার নামাজ শশষ হতল সুন্নে হতলা 

মাইতয়েতক বহন কতর কবতর জনতয় 
যাওয়ার উতদ্যা� শনয়া। আর শয ব্যজতি 
জানাজার সাতর যাতব োর জন্য মসু্তাহাব 
হতলা জানাজা বহতন শরলীক হওয়া। আর 
শয মাইতয়েতক কবতর প্তবশ করাতব, 
োর জন্য সুন্নে হতলা  بسم اهلل، وعلى 
 বলা। কবতর ডান পাঁজতরর ملة رسول اهلل
উপর কাঁে কতর জকবলামখুলী কতর 
মাইতয়েতক রাখা। এরপর কািতনর 
বাঁধ খুতল শদয়া। এরপর লাহদ কবর 
হতল োঁর িাঁক বন্ কতর শদয়া।

শয দািন কতম্ত উপজস্ে হতব, োর জন্য 
সুন্নে হতলা দইু হাতের িুজল্ মাটি জদতয় 
ভতর শনয়া এবং ো জেনবার কবতর 
জনতক্প করা। এরপর মাটি জদতয় কবর 
শঢতক শদয়া। সমেল শরতক কবর এক 
জব�ে পজরমার উঁিু কতর শদয়া। এরপর 
কবতরর ওপর কঙ্র জকংবা পারর 
রাখা। পাজনর জে�া শদওয়া। কবতরর 
এক জদতক অরবা উভয় জদতক বে 
পারর রাখাতে শকাতনা অসুজবধা শনই। 
যাতে ো কবতরর আলামে জহতসতব 
শরতক যায়| 

োজযয়া
মেৃ ব্যজতির পজরবার পজরজনতক োজযয়া 

বা সহমজম্তো জানাতনা সুন্নে; শকননা 
োতদর হৃদয় জেুাতনা, োতদর জবপদ 
হালকা করা এবং বধয্তধারতরর প্জে 
উৎসাহ শদয়ার জন্য এটি একটি 
মাধ্যম। 

,هلل ما أخذ، وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى 

জানাজার নামাতজ শরলীক হওয়া

লাহদ

দইু হাতের িুজল্ মাটি জদতয় ভরতব ও কবতর জনতক্প করতব

কবতরর আলামে¯ সরূপ

নারলীর জানাজা

নারলীর জানাজা

 মাইতয়্যতের মাে

 বরাবর
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আপনাতদর প্জে শাজতে বজষ্তে শহাক শহ অত্র 
জায়�ায় বসবাসকারলী মজুমন-মসুজলম�র। 
আর আল্াহ োআলা রহম করুন যারা 
পূতব্ত �ে হতয়তেন এবং যারা পববেতীতে 
�ে হতয়তেন। আমরা আপনাতদর সাতর 
যুতি হব, ইনশাআল্াহ। আমাতদর জন্য ও 
আপনাতদর জন্য আল্াহর দরবাতর পজরত্রার 
কামনা কজর। [বর্তনায় মসুজলম]

أسأل اهلل لنا ولكم العافية
,আল্াহর কাতে আমাদতর জন্য এবং আপনাদতর 

জন্য পরজত্রার প্্তারনা কর।জ»(বর্তনায় মসুজলম) 
১. কবতর বাজে জ্বালাতনা : ইবতন আব্াস রাজয.

বর্তনা কতর বতলন: «কবর জযয়ারেকারলী 
নারলী এবং যারা কবরতক মসজজতদ পজররে 
কতর এবং যারা কবতর বাজে জ্বালায় 
োতদর সবার উপর রাসূললু্াহ সাল্াল্াহু 
আলাইজহ ওয়া সাল্াম লানে কতরতেন।» 
(বর্তনায় জেরজমযলী) 

২. বরকে হতব ধাররা কতর কবতরর শকাতনাজকেু 
স্পশ্ত করা, কবতরর িার পাতশ োওয়াি 
করা, মাইতয়তের কাতে শকাতনাজকেু িাওয়া 
ইে্যাজদ জশরক যজদ এ জবশ্াস রাতক শয এ 
কবর শকাতনা উপকার বা অপকার করতে 
সক্ম; শকননা উপকার বা অপকার করার 
ক্মো একমাত্র আল্াহ োআলাই রাতখন। 
ইরশাদ হতয়তে 

)ّ ۚ ُ ا إِلَّ َما َشآَء ٱللَّ ۡملُِك نِلَۡفِس َنۡفٗعا َوَل َضًّ
َ
ٓ أ )قُل لَّ

{বল, «আজম আমার জনতজর শকান উপকার ও 
ক্জের ক্মো রাজখ না, েতব আল্াহ যা 
িান।} [সূরা আল আরাি:১৮৮] 

৩. মসজজতদ দািন করা বা কবতরর উপর 
মসজজদ জনম্তার করা অরবা কবর সামতন 
শরতখ নামাজ আদায় করা: হাদলীতস এতসতে, 
রাসূললু্াহ সাল্াল্াহু আলাইজহ ওয়া সাল্াম 
বতলতেন, «আল্াহ োআলা ইহুদলী ও 
নাসারাতদরতক লানে কতরতেন; শকননা 
োরা োতদর নবলীতদর কবরতক মসজজতদ 
পজররে কতরতে।»(বর্তনায় বখুারলী)

(শদয়া-শনয়া আল্াহর অজধকারভূতি। আর আল্াহর 
কাতে প্জেটি জবষয়ই সুজনজদষ্ট সমতয়র সাতর 
বাঁধা।»(বর্তনায় বখুারলী)

কবর জযয়ারে
পুরুষতদর জন্য মেুৃ্য শরতক উপতদশ গ্রহর ও 

মেৃ ব্যজতির জন্য দআু করার উতদেতশ্য 
কবর জযয়ারে করা সুন্নে। হাদলীতস এতসতে, 
রাসূললু্াহ সাল্াল্াহু আলাইজহ ওয়া সাল্াম 
বতলতেন,«আজম শোমাতদরতক কবর জযয়ারে 
শরতক জনতষধ কতরজে, এখন শোমরা জযয়ারে 
কতরা; শকননা ো শোমাতদরতক পরকাল স্মরর 
কজরতয় শদয়।»(বর্তনায় মসুজলম) 

ঈজের জেন কবরস্ান 
জযয়ারত করা
কবরস্ান জযয়ারতের জন্য ঈতদর জদনতক 

জনজদ্তষ্ট করা এবং এ�াতক শরলীয়েসম্মে 
মতন করা  জবদআে। শকননা এ 
কাতজর পতক্ নবলী সাল্াল্াহু আলাইজহ 
ওয়া সাল্াম শরতক শকাতনা হাদলীস 
আতসজন।

জানাজার জকেু আহকাম
১. শয ব্যজতি জানাজার নামাজ শপল না, শস 

কবতরর কাতে দািতনর পূতব্ত বা পতর জানাজার 
নামাজ পেতে পারতব। শয নারলী মসজজদ 
পজরষ্কার করে শস যখন মারা যায়, রাসূললু্াহ 
সাল্াল্াহু আলাইজহ ওয়া সাল্াম োর কবতরর 
উপর জানাজার নামাজ পতেতেন।

২.  মাইতয়তের পজরবাতরর জন্য খাবার বেজর করা 
মসু্তাহাব। শকননা োতদর উপর পজেে জবপদই 
োতদরতক ব্যস্ত রাতখ। বর্তনায় এতসতে শয, 
জাির পজরবাতরর শকউ মারা শ�তল রাসূললু্াহ 
সাল্াল্াহু আলাইজহ ওয়া সাল্াম বলতলন,«শোমরা 
আতল জািতরর জন্য খাবার বেজর কতরা; 
শকননা োতদরতক ব্যস্ত রাতখ এমন একটি 
জবষয় োতদর উপর পজেে হতয়তে।»(বর্তনায় আব ু
দাউদ)- মাইতয়তের জন্য কাঁদা যাতব েতব ো 
হতে হতব আওয়াজ উিুঁ না কতর, মাইতয়তের 
প্শংসকলীে্ত ন না কতর এবং জবরজতিভাব প্কাশ 
না কতর। নবলী কারলীম সাল্াল্াহু আলাইজহ ওয়া 
সাল্াতমর শেতল ইবরাহলীম যখন মারা যান, 
েখন জেজন বতলতেন,

৩. «জনশ্চয় শিাখ অশ্রুজসতি হয়, অতের ভারারিাতে 
হয়, েতব আল্াহ যাতে খুজশ হতবন না এমন 
করা আমরা বজল না। আর শহ ইবরাহলীম, 
জনশ্চয় আমরা শোমার জবতচ্তদ জিতোগ্রস্ত।» 
(বর্তনায় বখুারলী) 

কবতরর িারপাতশ োওয়াি করা অনবধ

কবর জযয়ারতের সময় শযসব দআুর করা এতসতে 
েন্তধ্য কতয়কটি হতলা জনম্নরূপ:
السالم عليكم دار قوم مؤمنين، وِإنا ِإن شاء اهلل بكم الحقون

«আপনাতদর ওপর শাজতে বজষ্তে শহাক, মজুমন 
সম্প্রদাতয়র আবাস স্ল। আমরা আপনাতদর 
সাতর যুতি হব ইনশাআল্াহ।» (বর্তনায় মসুজলম)

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

৪. জজহাতদর ময়দাতন জযজন শহলীদ হন জেজন 
শয শপাশাতক শহলীদ হন শস শপাশাতকই োতক 
দািন করা হতব। োঁতক শ�াসল শদয়া 
হতব না এবং োর জানাজার নামাজও 
পো হতব না। হাদলীতস এতসতে, কবর 
জযয়ারতের সময় যজদ কবরবাসলীতদর জন্য 
রহমে, মা�জিরাে ইে্যাজদর দআু করা 
হয় েতব ো জাতয়য হতব।

জানাজায় জনজষদ্ধ জবষয়সমহূ
১. শকঁতদ শকঁতদ মাইতয়তের প্শংসকলীে্ত ন করা 

এবং উচ্স্বতর মাইতয়তের জন্য কান্না করা, 
উতবি�-উৎকণ্া প্কাশ এবং আল্াহর 
িয়সালায় জবরজতি জাজহর করা। হাদলীতস 
এতসতে রাসূললু্াহ সাল্াল্াহু আলাইজহ ওয়া 
সাল্াম বতলতেন, «মাইতয়তের জন্য উিুঁ 
আওয়াতজ রিন্নকারলী নারলী যজদ োর 
মেুৃ্যর পূতব্ত োওবা না কতর, োহতল 
জকয়ামতের জদন োতক �জলে োমার 
শপাশাক পজরজহো অবস্ায় উোতনা 
হতব।»(বর্তনায় মসুজলম)

২. কাপে িাো, �াল িাপোতনা, জিল্াতনা 
ও িুল উপোতনা অরবা শিঁতে শিলা। 
হাদলীতস এতসতে, রাসূললু্াহ সাল্াল্াহু 
আলাইজহ ওয়া সাল্াম বতলতেন, «শয �াল 
িাপোল অরবা পতক� িােল, অরবা 
জাজহললীযুত�লীয় শকাতনা আহবাতন ডাকাডাজক 
করল শস আমাতদর দলভুতি নয়।» [বর্তনায় 
মসুজলম]

১. কবতর বাজে জ্বালাতনা : ইবতন আব্াস রাজয.
বর্তনা কতর বতলন: «কবর জযয়ারেকারলী 
নারলী এবং যারা কবরতক মসজজতদ পজররে 
কতর এবং যারা কবতর বাজে জ্বালায় 
োতদর সবার উপর রাসূললু্াহ সাল্াল্াহু 
আলাইজহ ওয়া সাল্াম লানে কতরতেন।» 
(বর্তনায় জেরজমযলী) 

২. বরকে হতব ধাররা কতর কবতরর 
শকাতনাজকেু স্পশ্ত করা, কবতরর িার 
পাতশ োওয়াি করা, মাইতয়তের কাতে 
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3

মাইতয়েতক শ�াসল শদয়ার িজকতে রাখা হতব

1

শ�াসলদাো মাইতয়তের মারা ওোতব

2

শ�াসলদাো োর হাতে একটি শনকো শপজঁিতয় শনতব

5

শ�াসলদাো মাইতয়েতক নামাতজর ওযুর ন্যায় ওযু করাতব

4

শ�াসলদাো মাইতয়তের শপত� িাপ শদতব ও ো জনংোতব

6

মাইতয়তের মারা ও দাজে, পাজন ও কুলপাো বিারা ধুইতব

7

ডান অংশ আত� ধুইতব এরপর বাম অংশ

8

মাইতয়তের �াতয়র পাজন মতুে শিলতব

োনাোর সাজে নারীজের 
দবর িওয়া
জানাজার সাতর নারলীতদর শবর হওয়া 

শরলীয়েসম্মে নয়; শকননা উতম্ম আজেয়া 
রাজয. শরতক বজর্তে, জেজন বতলন, 
«আমাতদরতক জানাজার সাতর শযতে 
জনতষধ করা হতয়তে। েতব এ ব্যাপাতর 

মাইতয়তের পজরবার পজরজতনর জন্য খাবার বেজর করা

কবতর বাজে শদয়া অরবা শেল মাখাতনা জাতয়য নয়

শহলীদতক োঁর কাপতেই দািন করা
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