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باسمه تعالى
কুরআনন কারীম বতলাওয়ানতর বতনবি ববনেষ উপকার
১. বদনলর জং (গুনানহর কাবলমা) মুনে যায়। (শুআবুল
ঈমান, হাদীস নং-১৮৫৯)

২. আল্লাহ তা‘আলার মুহাব্বত বৃবি পায়। (সূরা আনফাল,
২/ শুআবুল ঈমান, হাদীস নং-১৮৬৩)

৩. প্রনতযক হরনফ কমপনে ১০বি কনর গনকী পাওয়া
যায়, না বুনে পড়নলও। (বতরবমযী, হাদীস নং-২৯১০/
মুিাদরাক, হাদীস নং-২০৪০)

গকউ যবদ বনল, না বুনে পড়নল গকান লাভ গনই, তার
এই কো বঠক না।
কুরআনন কারীম বতলাওয়ানতর দু‘বি আদব
১. বতলাওয়াতকারী মনন মনন এই ধারর্া করনব গয,
মহান আল্লাহ তা‘আলা হুকুম বদনেন- পড়, গদবখ আমার
কালাম কত সুন্দর কনর পড়নত পার। (৫ সূরা মুযযাবম্মল:
৪/ বুখারী েরীফ, হাদীস নং-৭৫৪৪)

২. আর শ্রবর্কারীরা অন্তনর এই ধারর্া করনব গয,
মহান আল্লাহ তা‘আলার পববত্র কালাম বতলাওয়াত করা
হনে, সুতরাং অতযন্ত ভবি, মুহাব্বত ও মননযা সহ
www.islamijindegi.com

কুরআন েরীফ বতলাওয়াত শ্রবর্ অপবরহাযণ। (সূরা
আ‘রাফ, ২০৪)

বব.দ্র. কুরআনন কারীম পববত্র ও পবরেন্ন ব লানফ রাখা
এবং মানে মানে ব লাফ ধুনয় পবরষ্কার করাও
কুরআননর তা‘যীনমর অন্তভুণি।
বতনবি গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাত
বুযু াণ নন দীন তাাঁনদর অবভজ্ঞতার আনলানক বনলনেন,
বতনবি এমন সুন্নাত আনে, গযগুনলার উপর আমল
করনত পারনল অন্তনর নূর পয়দা হয় এবং এর দ্বারা
অনয সকল সুন্নানতর উপর আমল করা সহজ হনয় যায়
এবং অন্তনর সুন্নানতর প্রবত আমল করার স্পৃহা জাগ্রত
হয়।
১. সহীহ-শুি কনর আন আন সালাম করা ও সবণত্র
সালানমর বযাপক প্রসার করা। (মুসবলম েরীফ, হাদীস নং৫৪/ বতরবমযী, হাদীস নং-২৬৯৯)

বব.দ্র. ُ( اَلسَّالمআস-সালামু) এর শুরুর হামযা এবং
মীনমর গপে স্পষ্ট কনর উচ্চারর্ করনত হনব। সালানমর
উত্তর শুবননয় গদয়া ওয়াবজব। (আলমব রী, ৫ : ৩২৬)
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২. প্রনতযক ভাল কানজ ও ভাল স্থানন ডান বদকনক
প্রাধানয গদয়া। যো : মসবজনদ ও ঘনর প্রনবেকানল ডান
পা আন রাখা। গপাোক পবরধাননর সময় ডান হাত ও
ডান পা আন প্রনবে করাননা এবং প্রনতযক বনম্নমাননর
কানজ এবং বনম্নমাননর স্থানন বাম বদকনক প্রাধানয গদয়া।
যো : মসবজদ বা ঘর গেনক গবর হওয়ার সময় বাম পা
আন রাখা, বাম হানত নাক পবরষ্কার করা, গপাোক
গেনক বাম হাত বা বাম পা আন গবর করা। (বুখারী
েরীফ, হাদীস নং-১৬৮/ মুসনানদ আহমাদ, হাদীস নং-২৫০৪৩)
মুিাদরাক, হাদীস নং-৭৯১/ মুসবলম েরীফ, হাদীস নং-২০৯৭)

৩. গববে গববে আল্লাহ তা‘আলার বযবকর করা। (সূরানয়
আহযাব, ৪১/ মুিাদরাক, হাদীস নং-১৮৩৯)। তাোড়া
ক. উপনর ওঠার সময় আল্লাহু আকবার, নীনচ নামার
সময় সুবহানাল্লাহ, সমতল ভূবমনত চলার সময় লাইলা-হা ইল্লাল্লাহ্ পড়নত োকা। (বুখারী েরীফ, হাদীস নং২৯৯৩/ বতরবমযী, হাদীস নং-৩৩৮৩)

খ.প্রবতবদন কুরআনন কারীম গেনক বকেু পবরমার্
বতলাওয়াত করা বা অননযর বতলাওয়াত শ্রবর্ করা।
(মুসবলম, হাদীস নং-৭৯১/ বুখারী েরীফ, হাদীস নং-৫০৩৩)
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.পাাঁচ ওয়াি নামানযর পর সুন্নাত োকনল সুন্নানতর
পনর নতুবা ফরনযর পনর বতনবার ইবি ফার, একবার
আয়াতুল কুরসী, একবার সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক্ব,
সূরা নাস এবং তাসবীনহ ফানতমী অেণাৎ ৩৩ বার
সুবহানাল্লাহ্, ৩৩ বার আল-হামদুবলল্লাহ এবং ৩৪ বার
আল্লাহু আকবার পড়া। (মুসবলম েরীফ, হাদীস নং-৫৯১/
ইমাম নাসায়ীর সুনানন কুবরা, হাদীস নং-৯৮৪৮/ তাবারানী কাবীর,
হাদীস নং-৭৫৩২/ নাসায়ী েরীফ, হাদীস নং-১৩৩৬/ আবু দাউদ,
হাদীস নং-১৫২৩/ মুসবলম েরীফ, হাদীস নং-৫৯৬)

ঘ.সকাল-ববকাল বতন তাসবীহ আদায় করা অেণাৎ ১০০
বার কাবলমানয় সুওম-সুবহানাল্লাবহ ওয়াল্ হামদুবলল্লাবহ
ওয়া লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার, ১০০ বার
ইবি ফার ও ১০০ বার গকান সহীহ দরূদ েরীফ পড়া।
(মুসবলম েরীফ, হাদীস নং-২৬৯২, ২৬৯৫/ মুসবলম, হাদীস নং২৭০২/ ইতহাফ, ৫ : ২৭৫)

ঙ.প্রনতযক কানজ মাসনূন দু‘আ পড়া। (মুসবলম, হাদীস নং৩৭৩/ বতরবমযী েরীফ, হাদীস নং-৩৩৮৪)

ইবিঞ্জার সুন্নাতসমূহ
১. মাো গেনক রাখা। (বাইহাকী েরীফ, হাদীস নং-৪৫৬)
২. জুতা-সযানেল পবরধান কনর যাওয়া। (তাবাকানত ইবনন
সা‘আদ’, ১৮৫/ কানযুল উম্মাল, হাদীস নং-১৭৮৭২)
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৩. পায়খানায় প্রনবনের পূনবণ এই দু‘আ পড়া- (মুসান্নানফ
ইবনন আবী োইবাহ, হাদীস নং-৫)
ِ
ْبِسْمِ اللهِ اَللّهُمَّ إنّي أعُوْذُبِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَاخلَبَائِث.
৪. দু‘আ পড়ার পর আন বাম পা েুকাননা। (আবু দাউদ,
হাদীস নং-৩২)

৫. বকবলার বদনক মুখ বা বপঠ বদনয় না বসা। (বুখারী
েরীফ, হাদীস নং-১৪৪)

৬. যোসম্ভব বসার বনকিবতণী হনয় েতর গখালা এবং
বসা অবস্থায় গপোব ও পায়খানা করা, দাাঁবড়নয় গপোব
না করা। (নাসায়ী েরীফ, হাদীস নং-২৯/ বতরবমযী েরীফ, হাদীস
নং-১৪)

৭. গপোব ও নাপাক পাবনর বোঁিা হনত অতযন্ত
সতকণতার সানে গবাঁনচ োকা। (বুখারী েরীফ, হাদীস নং-২১৮)
৮.পাবন খরচ করার পূনবণ বেলা-কুলুখ (বা িয়নলি
গপপার) বযবহার করা। (বাইহাকী, হাদীস নং-৫১৭)
৯. বেলা ও পাবন খরচ করার সময় বাম হাত বযবহার
করা। (বুখারী েরীফ, হাদীস নং-১৫৪)
১০. গপোনবর গফাাঁিা আসা বন্ধ হওয়ার জনয আড়ানল
সামানয চলানফরা করা। (ইবনন মাজাহ েরীফ, হাদীস নং-৩২৬)
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১১.গযখানন গপোব ও পায়খানার জনয বনধণাবরত গকান
জায় া গনই, গসখানন এমনভানব বসা গযন েতর নজনর
না পনড়। (আবু দাউদ হাদীস নং-২)
১২. গপোনবর জনয নরম বা এমন স্থান তালাে করা
গযখান গেনক গপোনবর বোঁিা েরীনর বা কাপনড় না
লান । (আবু দাউদ, হাদীস নং-৩)
১৩. বেলা-কুলুখ বযবহানরর পর পাবন বযবহার করা।
(সহীহ ইবনন খুযাইমা, হাদীস নং-৮৩)

১৪. ডান পা বদনয় গবর হওয়া। (আবু দাউদ, হাদীস নং-৩২)
১৫. বাইনর এনস এই দু‘আ পড়া- (আবু দাউদ, হাদীস নং৩০/ ইবনন মাজাহ, হাদীস নং-৩০১)
ِ
.غُفْرَانَكَ الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِي أذْهَبَ عَنّي االَذَي وَعَافَانِي
উযূর ফরয ৪বি
১. সমি মুখ একবার গধৌত করা। (সূরা মাবয়দা, আয়াত নং ৬)
২. দুই হাত কনুইসহ একবার গধৌত করা। (ঐ)
৩. মাোর এক চতুোণ ংে একবার মাসাহ করা। ৪. উভয়
পা িাখনুসহ একবার গধৌত করা। (ঐ)
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ফায়দা : উপনরাি চারবি কানজর গকান একবি না
করনল বা এর মনধয এক চুল পবরমার্ও শুকনা োকনল
উযূ সহীহ হনব না। (প্রমার্: োমী, ১:৯১/ আল বাহরুর রাবয়ক,
১:৯/ বহদায়া, ১:১৬)

উযূর সুন্নাত সমূহ
১. উযূর বনয়ত করা অেণাৎ উযূকারী মনন মনন এই
বনয়ত করনব গয, পববত্রতা অজণন করা ও নামায জানয়য
হওয়ার জনয আবম উযূ করবে। (সূরা বাবয়যনাহ, ৫/ বুখারী
েরীফ, হাদীস নং-৬৬৮৯)

২. ববসবমল্লাবহর রাহমাবনর রাহীম পনড় উযূ আরম্ভ
করা। হাদীনস পানক আনে, ববসবমল্লাবহ ওয়াল
হামদুবলল্লাহ পনড় উযূ করনল যতের্ ঐ উযূ োকনব,
গফনরেতা র্ তার নানম ততের্ অনবরত সাওয়াব
বলখনত োকনব, যবদও গস গকান মুবাহ কানজ বলপ্ত
োনক।(নাসায়ী েরীফ, হাদীস নং-৭৮/ তাবারানী সা ীর, ১ : ৭৩)
৩. উভয় হাত পৃেকভানব কবিসহ বতনবার গধায়া।
(বুখারী েরীফ, হাদীস নং-১৫৯)

৪. বমসওয়াক করা। যবদ বমসওয়াক না োনক তাহনল
আঙ্গুল দ্বারা দাাঁত মাজা বমসওয়াক অধণ হানতর গচনয়
গববে লম্বা না হওয়া এবং ানের ডাল হওয়া মুিাহাব।
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(মুসনানদ আহমাদ, হাদীস নং-৯২১৬, ১৩৯, ৩৯৯০/ বতরবমযী,
হাদীস নং-২৩/ বাইহাকী, হাদীস নং-১৭৪)

৫. বতনবার কুবল করা। (বুখারী েরীফ, হাদীস নং-১৮৫)
৬. বতনবার নানক পাবন গদয়া এবং নাক সাফ করা।
(সহীহ ইবনন বহব্বান, হাদীস নং-১০৭৭)

৭. ততসনঙ্গ প্রবতবারই নাক োড়া। (মুসবলম েরীফ, হাদীস
নং-২৩৬)

৮. প্রনতযক অঙ্গনক পূর্ণভানব বতনবার কনর গধায়া।
(বুখারী েরীফ, হাদীস নং-১৫৯)

এর জনয বতনবানরর গববে পাবন বননত হনল বননব।
৯. দুই হানত মুখ গধায়া এবং মুখমণ্ডল গধায়ার সময়
দাবড় বখলাল করা।(বতরবমযী, হাদীস নং-৩১)
১০.হাত ও পা গধায়ার সময় আঙ্গুলসমূহ বখলাল করা।
(বতরবমযী, হাদীস নং-৩৮)
১১. একবার সম্পূর্ণ মাো মাসাহ্ করা।(বতরবমযী, হাদীস
নং-৩৪)

১২. উভয় কান মাসাহ করা। উনল্লখয, কাননর বেনদ্রর
মনধয কবনষ্ঠ আঙ্গুল েুবকনয় এবং বভতর বদনক অববেষ্ট
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অংনে োহাদাত আঙ্গুল দ্বারা মাসাহ করা।(বতরবমযী, হাদীস
নং-৩৩/ আবু দাউদ, হাদীস নং-১৩৫)

১৩. উযূর অঙ্গসমূহ হাত দ্বারা ঘনষ-গমনজ
গধায়া।(মুিাদরাক, হাদীস নং-৫৭৬/ সহীহ ইবনন খুযাইমা, হাদীস
নং-১১৮)

১৪. এক অঙ্গ গধায়ার পর অনয অঙ্গ গধৌত করনত ববলম্ব
না করা।(মুসবলম, হাদীস নং-২৪৩/ আবু দাউদ, হাদীস নং-১৭৩)
১৫. তরতীনবর সানে উযূ করা। অেণাৎ উযূর অঙ্গসমূহ
গধায়ার সময় ধারাবাবহকতা বজায় রাখা। (আবু দাউদ,
হাদীস নং-১৩৭)

১৬. ডান বদনকর অঙ্গ আন গধায়া।(বুখারী েরীফ, হাদীস
নং-১৬৮)

১৭. েীত অেবা অনয গকান কারনর্ যখন উযূ করনত
ইনে না হয়, তখনও উযূর অঙ্গসমূহ উত্তমরূনপ ধুনয়
উযূ করা।(বতরবমযী, হাদীস নং-৫১/ মুসবলম, হাদীস নং-২৫১)
১৮. উযূর মনধয বননম্নাি দু‘আবি পড়া :
ِ
. ْاَللّهُمَّ اغْفِرْلِي ذَنْبِيْ وَوَسّعْ لِيْ فِيْ دَارِيْ وَبَارِكْ لِيْ فِيْ رِزْقِي
(আমালুল্য়াওবম ওয়াল লাইলাহ বল ইববনসসুন্নী, হাদীস নং-২৮)
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এবং উযূ গেষ কনর কাবলমানয় োহাদাত পড়া।(মুসবলম
েরীফ, হাদীস নং-২৩৪)

অতঃপর এ দু‘আ পড়া : (বতরবমযী, হাদীস নং-৫৫)
ِ
.ْاَللّهُمَّ اجْعَلْنِيْ مِنَ ال َتّ َوّابِيْنَ وَاجْعَلْنِيْ مِنَ الْمُتَطَهّرِيْن
উনল্লখয, গ াসল এবং তায়াম্মুনমর শুরু ও গেনষ উযূনত
ববর্ণত দু‘আ পড়নব।
বব.দ্র. শুধু এ সব বর্ণনা পড়ার দ্বারা সুন্নাত তরীকায় উযূ
করা সম্ভব নয়, এ জনয গকান হাক্কানী আনলম গেনক সব
ববষয়গুনলা চােুষভানব গদনখ বননব। আল্লাহ তা‘আলা
নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়া সাল্লামনক হযরত
বজবরাঈল আ.-এর মাধযনম সকল ববষয় চােুষভানব
গদবখনয় বেো বদনয়নেন। (বতরবমযী, হাদীস নং-১৪৯)
গ াসনলর ফরয বতনবি
১. ভালভানব একবার কুবল করা। (সূরা মাবয়দা, আয়াত নং ৬)
২. নানকর নরমস্থান পযণন্ত একবার পাবন গপৌাঁোননা। (ঐ)
৩. সমি েরীনর একবার পাবন গপৌাঁনে গদয়া, গযন
গকাোও এক চুল পবরমার্ শুকননা না োনক। (ঐ/
বতরবমযী, ১০৩; আল বাহরুর রাবয়ক, ১ : ৪৫/ োমী, ১ : ১৫১)
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গ াসনলর সুন্নাত সমূহ
১. ফরয গ াসনলর পূনবণ ইবিঞ্জা অেণাৎ গপোব করা।
(মুসান্নানফ আব্দুর রাজ্জাক, হাদীস নং-১০২০)

২. শুরুনত ববসবমল্লাবহর রাহমাবনর রাহীম পড়া। (মুসনানদ
আহমাদ, হাদীস নং-১২৬৯৪)

৩. পৃেকভানব উভয় হাত কবিসহ গধায়া। (বুখারী েরীফ,
হাদীস নং-২৪৮)

৪. েরীর বা কাপনড়র গকান স্থানন নাপাকী গলন োকনল
প্রেনম তা বতনবার ধুনয় পববত্র কনর গনয়া। (মুসবলম
েরীফ, হাদীস নং-৩২১)

৫. নাপাকী গলন োকনল বা না গলন োকনল সবণ
অবস্থায় গুপ্তাঙ্গ গধৌত করা। এরপর উভয় হাত ভালভানব
ধুনয় গনয়া। (বুখারী েরীফ, হাদীস নং-২৪৯)
৬. সুন্নাত তরীকায় পূর্ণ উযূ করা। তনব গ াসনলর স্থানন
পাবন জনম োকনল, গ াসল গেষ কনর পা গধৌত করনব।
(বুখারী েরীফ, হাদীস নং-২৬০)

৭. প্রেনম মাোয় পাবন োলা। (বুখারী েরীফ, হাদীস নং-২৫৬)
৮. এরপর ডান কাাঁনধ। (বুখারী েরীফ, হাদীস নং-২৫৪)
৯. এরপর বাম কাাঁনধ। (বুখারী েরীফ, হাদীস নং-২৫৪)
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১০. অতঃপর অববেষ্ট েরীর বভজাননা।(বুখারী েরীফ,
হাদীস নং-২৭৪)

১১. সমি েরীনর এমনভানব বতনবার পাবন গপৌাঁোননা,
গযন একবি পেনমর গ াড়াও শুষ্ক না োনক। (আবু দাউদ,
হাদীস নং-৪৯/ মুসান্নানফ ইবনন আবী োইবা, হাদীস নং- ৮১৩)

তনব নদী-পুকুর ইতযাবদনত গ াসল করনল বকেুের্ ডুব
বদনয় োকনলই বতন বার পাবন োলার সুন্নাত আদায় হনয়
যানব। (আবু দাউদ, হাদীস নং-২৪৯/ মুসান্নানফ ইবনন আবী
োইবাহ, হাদীস নং-৮১৩)

১২. সমি েরীর হাত দ্বারা ঘনষ-গমনজ গধৌত করা।
(বতরবমযী, হাদীস নং-১০৬)

তায়াম্মুনমর ফরয ৩বি
১. বনয়ত করা অেণাৎ নামায পড়া বা কুরআন
বতলাওয়ানতর জনয পববত্রতা অজণননর বনয়ত করা। (সূরা
বনসা, আয়াত : ৪৩)

২. অতঃপর মাবি বা মাবি জাতীয় গকান পববত্র বজবননস
প্রেমবার হাত গমনর সমি মুখমণ্ডল মাসাহ্ করা। (ঐ)
৩. অনুরূপভানব বদ্বতীয়বার মাবিনত হাত গমনর দুই হাত
কনুইসহ মাসাহ্ করা। (ঐ/বহদায়া, ১:৫০-৫১/আলম ীরী, ১ :
২৫-২৬)
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তায়াম্মুনমর সুন্নাত সমূহ
১. তায়াম্মুনমর শুরুনত ববসবমল্লাবহর রাহমাবনর রাহীম
পড়া। (মুসনানদ আহমাদ, হাদীস নং-১২৬৯৪)
২. মাবিনত হাত রাখার সময় আঙ্গুলসমূহ ফাাঁক কনর
রাখা। (মুসবলম, হাদীস নং-৩৬৮)
৩. মাবিনত উভয় হাত রাখার পর হিদ্বয় সামানয আন
বপনে বননয় মাবিনত ঘষণর্ করা। (মুসবলম, হাদীস নং-৩৬৮)
৪. তারপর উভয় হাত গেনড় গনয়া। (মুসবলম, হাদীস নং৩৬৮)

৫. তায়াম্মুনম অঙ্গসমূহ মাসাহ্ করার সময়
ধারাবাবহকতা বজায় রাখা। অেণাৎ প্রেনম সম্পূর্ণ
মুখমণ্ডল, তারপর ডান তারপর বাম হাত কনুইসহ
মাসাহ্ করা। (আবু দাউদ, হাদীস নং-৩৩০)
৬. গচহারা ও হানতর মাসাহ্-এর মানে ববলম্ব না করা।
(আবু দাউদ, হাদীস নং-৩৩০)

কাপড় পবরধাননর সুন্নাত সমূহ
১. বপ্রয়নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়া সাল্লাম সাদা
কাপড় গববে পেন্দ করনতন। (মুিাদরাক, হাদীস নং-৭৩৭৯)
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২. জামা-পায়জামাসহ সকল প্রকার গপাোক পবরধাননর
সময় ডান হাত ও ডান পা আন প্রনবে করাননা। (আবু
দাউদ, হাদীস নং-৪১৪১)

৩. পুরুষনদর জনয পায়জামা, লুবঙ্গ এবং জামা, জুব্বা ও
আবা-কাবা পানয়র িাখনুর উপনর রাখা। িাখনুর নীনচ
নাবমনয় গপাোক পবরধান করা হারাম। হুযুর সাল্লাল্লাহু
‘আলাইবহ ওয়া সাল্লাম ইরোদ কনরনেন- ‘গয বযবি
িাখনুর নীনচ েুবলনয় গকান গপাোক পবরধান করনব,
আল্লাহ তা‘আলা বকয়ামনতর বদন তার প্রবত রহমনতর
দৃবষ্টনত তাকানবন না। (বুখারী েরীফ, হাদীস নং-৫৭৮৪/ আবু দাউদ
হাদীস নং-৪০৯৩, ৪১১৭/ সহীহ ইবনন বহব্বান, হাদীস নং-৫৪৪৭)

বব.দ্র. গমাজার হুকুম-এর বযবতক্রম।
৪. সাধারর্ভানব কাপড় পবরধান করার সময় এই দু‘আ
পড়া : (মুিাদরাক, হাদীস নং-৭৪০৯)
ِ
ْاَلْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِيْ كَسَانِيْ هَذَا وَرَزَقَنِيْهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنّيْ وَالَقُ َوّة
এবং নতুন কাপড় পবরধান কনর এই দু‘আ পড়া
ْاَلْحَمْ ُد لِلّهِ الَّذِيْ كَسَانِيْ مَا اُوَارِيْ بِه عَوْرَتِيْ وَاَتَجَمَّلُ بِه فِي
.ْحَيَاتِي
(বতরবমযী, হাদীস নং-৩৫৬০/ ইবনন মাজাহ, হাদীস নং-৩৫৫৭)
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৫. িুবপ পরা। িুবপর উপর পা ড়ী পরা মুিাহাব এবং
গলবানসর আদব। তনব এিা নামানযর সুন্নাত নয়। িুবপ
োড়া পা ড়ী বাাঁধা সুন্নানতর পবরপন্থী। (আবু দাউদ, হাদীস
নং-৪০৭৮)

৬. পা ড়ী বাাঁধার পর মাোর বপেন বদনক এক হাত
পবরমার্ েুবলনয় রাখা। (মুসবলম, হাদীস নং-১৩৫৯)
বব.দ্র.- গকান উযর না োকনল িুবপর সানে সব সময়
পা ড়ী পবরধান করনব। শুধু নামানযর সময় পা ড়ী
পরার হাদীস পাওয়া যায় না।
৭. ববসবমল্লাহ বনল কাপড় গখালা আরম্ভ করা এবং
গখালার সময় বাম হাত ও বাম পা আন গবর করা।
(আমালুল্ইয়াওবম ওয়াল লাইলাহ, হাদীস নং-২৭৪/ মুসান্নানফ
ইবনন আবী োইবাহ, হাদীস নং-২৪৯১০)

৮. জুতা প্রেনম ডান পানয় পরা, অতঃপর বাম পানয়
পরা। (বুখারী েরীফ, হাদীস নং-৫৮৫৫)
৯. জুতা গখালার সময় প্রেনম বাম পা গেনক অতঃপর
ডান পা গেনক গখালা।(বুখারী েরীফ, হাদীস নং-৫৮৫৫)
মসবজনদ প্রনবনের সুন্নাত সমূহ
১. ববসবমল্লাহ পড়া। (মুসনানদ আহমাদ, হাদীস নং২৬৪৭৩,আমলুল্ইয়াওবম ওয়াল লাইলাহ, হাদীস নং-৮৮)
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২. দরূদ েরীফ পড়া। (মুসনানদ আহমাদ, হাদীস নং-২৬৪৭২)
৩. অতঃপর এই দু‘আ পড়া : (মুসবলম, হাদীস নং-৭১৩)
. ْاَللّهُمَّ افْتَحْ لِيْ اَبْوَابَ رَحْمَتِك
উনল্লবখত দু‘আ সমূহ একনত্র এভানব পড়া যায়ْبِسْ ِم اللهِ وَالصَّلَوةُ وَالسََّلَمُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ اَللّهُ َمّ افْتَحْ لِي
.ْاَبْوَابَ رَحْمَتِك
৪. মসবজনদ ডান পা আন রাখা। (বুখারী েরীফ, হাদীস নং৪২৬)

৫. মসবজনদ প্রনবে কনর ই‘বতকানফর বনয়ত করা।
(োমী, ২: ৪৪৩/ বুখারী েরীফ, হাদীস নং-২০৪২)

বব.দ্র. মসবজনদ প্রনবনের সময় প্রেনম বাম পানয়র জুতা
খুনল জুতার উপর বাম পানয় দাাঁড়ানব অতঃপর ডান
পানয়র জুতা খুনল দু‘আ সমূহ পনড় তারপর প্রেনম ডান
পা মসবজনদর বভতনর রাখনব।
মসবজদ গেনক গবর হওয়ার সুন্নাত সমূহ
১. ববসবমল্লাহ পড়া। (মুসনানদ আহমাদ, হাদীস নং-২৬৪৭৩)
২.দরূদ েরীফ পড়া। (মুসনানদ আহমাদ, হাদীস নং-২৬৪৭২)
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৩. অতঃপর এই দু‘আ পড়া: (মুসবলম, হাদীস নং-৭১৩)
ِ
ْاَللّهُ َمّ إنّيْ اَسْئَلُكَ مِنْ فَضْلِك
উনল্লবখত দু‘আ সমূহ একনত্র এভানব পড়া যায়
ِ
ْبِسْمِ اللهِ وَالصَّلَوةُ وَالسََّلَمُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ اَللّهُمَّ اِنّيْ اَسْئَلُكَ مِن
.ْفَضْلِك
এ দু‘আ গুনলা গবর হওয়ার পূনবণই পড়নব।
৪. মসবজনদর বাইনর (জুতার উপর) বাম পা আন
রাখা। (মুিাদরানক হাবকম, হাদীস নং-৭৯১)
৫. অতঃপর প্রেনম ডান পানয় জুতা পরা। তারপর বাম
পানয় পরা। (বুখারী েরীফ, হাদীস নং-৫৮৫৫)
আযাননর সুন্নাত সমূহ
১. পাক-পববত্র অবস্থায় আযান গদয়া। (মুসান্নানফ আব্দুর
রাজ্জাক, হাদীস নং-১৭৯৯)

২. বকবলামুখী হনয় আযান গদয়া এবং উভয় পানয়র
মানে চার আঙ্গুল পবরমার্ ফাাঁক গরনখ বকবলামুখী কনর
রাখা। (আবু দাউদ, হাদীস নং-৫০৭/ মুসান্নানফ আব্দুর রাজ্জাক,
হাদীস নং-১৮০২)

৩. ক. প্রেম দুই তাকবীর এক শ্বানস একনত্র বনল োমা।
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খ. অতঃপর দুই তাকবীর এক শ্বানস একনত্র বনল োমা।
বব.দ্র. উনল্লবখত তাকবীরসমূনহর প্রনতযকবির গেনষ
সাবকন করা, অেণাৎ ‘আল্লাহু আকবারুল্লাহু আকবার’
এভানব না বলা। (মুসান্নানফ ইবনন আবী োইবাহ, হাদীস নং-২৩৭৭)
. অতঃপর মানের বাকযগুবলর মধয হনত এক একবি
বাকয এক শ্বানস বলা এবং প্রনতযক বানকযর গেনষ
সাবকন করা ও োমা। (মুসান্নানফ ইবনন আবী োইবাহ, হাদীস
নং-২৩৭৭)

ঘ. গেনষর দুই তাকবীর এক শ্বানস একনত্র বনল োমা ও
উভয় তাকবীনরর গেনষ সাবকন করা।
ঙ. সবণনেনষ লা-ইলা-হা-ইল্লাল্লাহ বনল আযান গেষ
করা। (নাসায়ী, হাদীস নং-৬৫২)
উনল্লখয, এক এক বাকয বনল োমার পর এ পবরমার্
ববরবত গদয়া, যানত পবঠত বাকযবি একবার পড়া যায়;
অেণাৎ গশ্রাতা র্ গযন উি সমনয় আযাননর জওয়াব
বদনত পানরন। (মুসান্নানফ ইবনন আবী োইবাহ, হাদীস নং-২২৩৪)
৪. ডান বদনক গচহারা বফরাননার পর ‘হাইয়া
আলাসসালাহ’ বলা এবং বাম বদনক গচহারা বফরাননার
পর ‘হাইয়া আলাল ফালাহ্’ বলা। বকন্তু বুক ও পা
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বকবলার বদক গেনক বফরানব না। (বুখারী েরীফ, হাদীস নং৬৩৪)

৫. মহল্লার প্রেম আযান শ্রবনর্র সানে সানে আযান
গেষ হওয়া পযণন্ত গশ্রাতা নর্র বতলাওয়াত, বযবকর,
তাসবীহ ইতযাবদ বন্ধ কনর গদয়া। (মুসান্নানফ আব্দুর রাজ্জাক,
হাদীস নং-১৮৪৯)

৬. আযাননর জওয়াব গদয়া। অেণাৎ মুআযবযননর
আযাননর বাকয উচ্চারনর্র ফাাঁনক ফাাঁনক গশ্রাতা নর্র
হুবহু আযাননর েব্দগুনলাই বলা। তনব ‘হাইয়া
আলাসসালাহ’ এবং ‘হাইয়া আলাল ফালাহ্’ বলার পর
জওয়ানব ‘লা -হাউলা ওয়ালা কুউওয়াতা ইল্লা ববল্লাহ’
বলা। আর ফজনরর আযানন ‘আসসালাতু খইরুম বমনান
নাউম’ এর জওয়ানব ‘সদাক্বতা ওয়া বারারতা’ বলা।
(বুখারী েরীফ, হাদীস নং-৬১১,৬১৩/ মুসবলম হাদীস নং-৩৮৫)

৭. আযান গেনষ দরূদ েরীফ পড়া। (মুসবলম, হাদীস নং-৩৮৪)
৮. অতঃপর এই দু‘আ পড়া :
اَللّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصََّلَةِ الْقَائِمَةِ آتِ مُحَمَّدًا
َالْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ اِنَّك
.ْالَتُخْلِفُ الْمِيْعَاد
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(বুখারী েরীফ, হাদীস নং-৬১৪, ৪৭১৯/ বাইহাকী হাদীস নং-১৯৩৩)

বব.দ্র. আযাননর তাকবীরসমূহ ববনেষত বদ্বতীয় তাকবীর
এক আবলফ-এর গচনয় গববে লম্বা করা সহীহ নয় এবং
আওয়ানজর মনধয তরঙ্গ সৃবষ্ট করা অেণাৎ, ইো পূবণক
আওয়াজ উাঁচু-নীচু করা মারাত্মক অনযায়। (বুখারী েরীফ,
হাদীস নং-৬০৯/ দারাকুতনী, হাদীস নং-৯০৬/ আদ দুররুল
মুখতার, ১ : ৩৮৭)

ইকামানতর সুন্নাত সমূহ
১. পাক-পববত্র অবস্থায় ইকামাত গদয়া। (বতরবমযী, হাদীস
নং-২০০)

২. বকবলামুখী হনয় ইকামাত গদয়া এবং উভয় পানয়র
মানে চার আঙ্গুল পবরমার্ ফাাঁক গরনখ উভয় পা
বকবলামুখী কনর রাখা। (আবু দাউদ, হাদীস নং-৪৯৯/ আদ্
দুররুল মুখতার, ১ : ৩৮৯)

৩. ক. ইকামানত হদর করা অেণাৎ, প্রেম চার তাকবীর
একনত্র এক শ্বানস বনল োমা এবং প্রনতযক তাকবীনরর
গেনষ সাবকন করা। (বতরবমযী, হাদীস নং-১৯৫)
খ. অতঃপর মানের বাকযগুনলার মনধয হনত দুই দুই
বাকয একনত্র এক শ্বানস বনল োমা এবং প্রনতযক
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বানকযর গেনষ সাবকন করা। (কানযুল উম্মাল, হাদীস নং২৩২১০)

. সবণনেষ দুই তাকবীনরর সানে ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ’
বমবলনয় একনত্র এক শ্বানস বলা এবং উভয় তাকবীনরর
গেনষ সাবকন করা। (মা‘আবরফুস সুনান, ২:১৯৫/ োমী,
১:৩৮৬)

৪. ইকামানতও আযাননর নযায় ডান বদনক গচহারা
বফবরনয় তারপনর ‘হাইয়া আলাস সালাহ’ বলা। এরপর
বাম বদনক গচহারা বফবরনয় ‘হাইয়া আলাল ফালাহ্’ বলা।
(তনব লেয রাখনত হনব গযন সীনা না ঘুনর এবং গচহারা
ঘুরাননা গেষ হওয়ার পর (ُْي َعلَى ْالفَ َالح
َُّ  ) َحহাইয়া
আলাল ফালাহ বলা শুরু করা।) (মুসবলম, হাদীস নং-৫০৩/
আদ্ দুররুল মুখতার, ১ : ৩৮৭)

৫. আযাননর জওয়ানবর মতই মুসল্লী নর্র ইকামানতর
জওয়াব গদয়া। তনব ‘ক্বাদ ক্বামাবতস সালাহ’-এর
জওয়ানব ( اَقَا َمهَا للاُ َواَدَا َمهَاআক্বামাহাল্লাহু ওয়া
আদামাহা) বলা। (আবু দাউদ, হাদীস নং-৫২৮)
নামানযর ফরয ১৩বি
নামানযর বাইনর ৭বি ফরয
১. েরীর পাক হওয়া। (সূরা মাবয়দা আয়াত : ৬)
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২. কাপড় পাক হওয়া। (সূরা মুদ্দাছবের, আয়াত : ৪)
৩. নামানযর জায় া পাক হওয়া। (সূরা বাকারা, আয়াত :
১২৫)

৪. েতর োকা (অেণাৎ পুরুষ নর্র নাবভ হনত হাাঁিুর নীচ
পযণন্ত এবং মবহলানদর গচহারা, কবি পযণন্ত দুই হাত
এবং পানয়র পাতা বযবতনরনক সমি েরীর গেনক রাখা)।
(সূরা আ‘রাফ, আয়াত : ৩১)

৫. বকবলামুখী হওয়া। (সূরা বাকারা, আয়াত : ১৪৪)
৬. ওয়ািমত নামায পড়া। (সূরা বনসা আয়াত : ১০৩)
৭. অন্তনর বনবদণষ্ট নামানযর বনয়ত করা। (বুখারী েরীফ,
হাদীস নং-১)

নামানযর বভতনর ৬বি ফরয
১. তাকবীনর তাহরীমা অেণাৎ শুরুনত আল্লাহু আকবার
বলা। (সূরা মুদ্দােবের, আয়াত : ৩)
২. ফরয ও ওয়াবজব নামায দাাঁবড়নয় পড়া।(সূরা বাকারা,
আয়াত : ২৩৮)

৩. বক্বরা‘আত পড়া (অেণাৎ কুরআন েরীফ হনত গোি
এক আয়াত পবরমার্ পড়া।) (সূরা মুযযাবম্মল ,আয়াত : ২০)
৪. রুকু করা। (সূরা হজ্জ, আয়াত : ৭৭)
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৫. দুই বসজদা করা। (সূরা হজ্জ, আয়াত : ৭৭)
৬. গেষ ববঠক (নামানযর গেনষ তাোহহুদ পবরমার্
বসা) (আবু দাউদ, হাদীস নং-৯৭০)
বব.দ্র. নামাযী বযবির বনজস্ব গকান কানজর মাধযনম
(নযমন- সালাম বফরাননা) নামায গেনক গবর হওয়াও
একিা ফরয। (আল বাহরুর রাবয়ক, ১ : ৫১৩)
নামানযর গকান ফরয বাদ পড়নল নামায বাবতল হনয়
যায়। সাহু বসজদা করনলও নামায সহীহ হয় না। (প্রমার্ :
আল বাহরুর রাবয়ক, ১ : ৫০৫ োমী, ১ : ৪৪৭/ বহদায়া, ১ : ৯৮)

নামানযর ওয়াবজব ১৪বি
১. সূরা ফাবতহা পূর্ণ পড়া। (বুখারী, হাদীস নং-৭৫৬)
২. সূরা ফাবতহার সনঙ্গ অনয একবি সূরাহ বা গোি বতন
আয়াত পবরমার্ বমলাননা। (বুখারী েরীফ, হাদীস নং-৭৭৬,
মুসবলম, হাদীস নং-৪৫১)

৩.ফরনযর প্রেম দুই রাক‘আতনক বক্বরা‘আনতর জনয
বনবদণষ্ট করা। করা। (বুখারী েরীফ, হা নং ৭৭৬/ মুসবলম, হাদীস
নং-৪৫১)

৪. সূরা ফাবতহানক অনয সূরার আন পড়া। (বতরবমবয,
হাদীস নং-২৪৬/ ত্বাহাবী, হাদীস নং-১১৭২)
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৫.নামানযর সকল গরাকন ধীর বস্থরভানব আদায় করা।
(অেণাৎ রুকু, বসজদা এবং রুকু গেনক গসাজা হনয়
দাাঁবড়নয় ও দুই বসজদার মােখানন গসাজা হনয় বনস
কমপনে এক তাসবীহ পবরমার্ গদরী করা।) (আবু দাউদ,
হাদীস নং-৮৫৬, ৮৫৭, ৮৫৮)

৬. প্রেম ববঠক করা (অেণাৎ বতন অেবা চার রাক‘আত
বববেষ্ট নামানযর দুই রাক‘আনতর পর বসা)। (বুখারী,
হাদীস নং-৮২৮)

৭. উভয় ববঠনক আত্তাবহয়যাতু পড়া। (বুখারী েরীফ, হাদীস
নং-৮৩০, ৮৩১/ মুসবলম, হাদীস নং-৪০২, ৪০৩)

৮.প্রনতযক রাক‘আনতর ফরয এবং ওয়াবজবগুনলার
তরতীব বা বসবরয়াল বঠক রাখা। (বতরবমযী, হাদীস নং-৩০২)
৯. ফরয ও ওয়াবজবগুনলানক স্ব স্ব স্থানন আদায় করা।
(নযমন বদ্বতীয় বসজদা প্রেম বসজদার সানে করা। প্রেম
ববঠনক আত্তাবহয়যাতু গেষ কনর ততের্াৎ তৃতীয়
রাকা‘আনতর জনয দাাঁবড়নয় যাওয়া ইতযাবদ। (বাদাবয়উস
সানানয়, ১ : ৬৮৯)

১০.ববতনরর নামানয তৃতীয় রাক‘আনত বকরাআনতর পর
গকান দু‘আ পড়া। অবেয দু‘আ কুনূত পড়নল ওয়াবজনবর
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সানে সুন্নাতও আদায় হনয় যানব। (নাসায়ী হাদীস নং-১৬৯৯/
ইবনন মাজাহ, হাদীস নং-১১৮২/ ত্বহাবী, হাদীস নং-১৪৫৫)

১১. দুই ইনদর নামানয অবতবরি েয় তাকবীর বলা।
(আবু দাউদ, হাদীস নং-১১৫৩)

১২. দুই ঈনদর নামানয বদ্বতীয় রাক‘আনত অবতবরি
বতন তাকবীর বলার পর রুকুর জনয বভন্নভানব তাকবীর
বলা। (মুসান্নানফ ইবনন আবী োইবাহ, হাদীস নং-৫৭০৪/
মুসান্নানফ আব্দুর রাজ্জাক, হাদীস নং-৫৬৮৫)

বব.দ্র. এ তাকবীরবি অনযানয নামানয সুন্নাত।
১৩. ইমানমর জনয গযাহর, আসর এবং বদননর গবলায়
সুন্নাত ও নফল নামানয বক্বরা‘আত আনি পড়া এবং
ফজর, মা বরব, ইো, জুম‘আ, দুই ঈদ, তারাবীহ ও
রমযান মানসর ববতর নামানয বক্বরা‘আত েব্দ কনর
পড়া। (মারাসীনল আবু দাউদ, হাদীস নং-৪১/ মুসান্নানফ আব্দুর
রাজ্জাক, হাদীস নং-৫৭০০/ মুসান্নানফ ইবনন আবী োইবাহ, হাদীস
নং-৫৪৫২)

বব.দ্র. আনি পড়ার অেণ মনন মনন নয়, কারর্ তানত
নামায শুি হয় না। বরং আওয়াজ না কনর মুনখ পড়া
জরুরী।
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১৪. সালাম-এর মাধযনম নামায গেষ করা। (আবু দাউদ,
হাদীস নং- ৯৯৬)

বব.দ্র.- উনল্লবখত ওয়াবজবসমূনহর মধয হনত গকান একবি
ভুনল েুনি গ নল বসজদানয় সাহু ওয়াবজব হনব।
বসজদানয় সাহু না করনল বা ইোকৃত গকান ওয়াবজব
তরক করনল নামায ফাবসদ হনয় যানব। পুনরায় পড়া
ওয়াবজব হনব। (প্রমার্ : োমী, ১৪ : ৪৫৬/ আলম ীরী, ১ : ৭১/
আল বাহরুর রাবয়ক, ১ : ৫১০)

নামানযর সুন্নাত সমূহ
ক. দাাঁড়াননা অবস্থায় সুন্নাত ১১বি
১. উভয় পানয়র আঙ্গুলসমূহ বকবলামুখী কনর রাখা এবং
উভয় পানয়র মােখানন চার আঙ্গুল, ঊনবণ এক ববঘত
পবরমার্ ফাাঁকা রাখা।(নাসায়ী হাদীস নং- ৮৯২/ বহবন্দয়া, ১ : ৭৩)
২. তাকবীনর তাহরীমার সময় গচহারা বকবলার বদনক
গরনখ নজর বসজদার জায় ায় রাখা এবং হাত উঠাননার
সময় মাো না েুাঁকাননা।(বতরবমযী, হাদীস নং- ৩০৪/
মুিাদরাক, ১৭৬১)

৩. উভয় হাত কান পযণন্ত উঠাননা। অেণাৎ উভয় হানতর
বৃিাঙ্গুবলর মাো কাননর লবত পযণন্ত উঠাননা। (মুসবলম,
হাদীস নং- ৩৯১)
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৪. হাত উঠাননার সময় আঙ্গুলসমূহ ও হানতর তালু
বকবলামুখী রাখা। (তাবরানী আউসাত, হাদীস নং- ৭৮০১)
৫. আঙ্গুলসমূহ স্বাভাববকভানব রাখা অেণাৎ এনকবানর
বমবলনয়ও না রাখা, আবার গববে ফাাঁক ফাাঁক কনরও না
রাখা। (মুিাদরাক, হাদীস নং- ৮৫৬)
৬. ইমানমর তাকবীনর তাহরীমা বলার পর সানে সানে
মুিাদীর তাকবীনর তাহরীমা বলা। অবেয গখয়াল
রাখনত হনব মুিাদীর তাকবীনর তাহরীমা গযন ইমানমর
তাকবীনর তাহরীমার পূনবণ গেষ না হয়। এরূপ হনল
মুিাদীর নামায হনব না। (মুসবলম, হাদীস নং ৪১৪, ৪১৫/
বুখারী েরীফ, হাদীস নং- ৭৩৪)

৭. হাত বাাঁধার সময় ডান হানতর তালু বাম হানতর
বপনঠর (পাতার) উপর রাখা। (আবু দাউদ, হাদীস নং- ৭২৬/
মুসান্নানফ ইবনন আবী োইবাহ, হাদীস নং- ৩৯৪২)

৮. ডান হানতর বৃিাঙ্গুবল ও কবনষ্ঠাঙ্গুবল দ্বারা গ ালাকার
বৃত্ত বাবননয় বাম হানতর কবি ধরা। (বতরবমযী, হাদীস নং২৫২/ ইবনন মাজাহ, হাদীস নং- ৮১১)

৯. অববেষ্ট বতন আঙ্গুল বাম হানতর উপর
স্বাভাববকভানব বববেনয় রাখা। (ফাতহুল কাদীর, ১ : ২৫০)

www.islamijindegi.com

১০. নাভীর নীনচ হাত বাাঁধা। (আবু দাউদ, হাদীস নং- ৭৫৬/
বহবন্দয়া, ১ : ৭৩)

১১. োনা পড়া। (আবু দাউদ, হাদীস নং- ৭৭৫, ৭৭৬)
খ. বক্বরা‘আনতর সুন্নাত ৭বি
১. প্রেম রাকা‘আনত োনা পড়ার পর পূর্ণ আ‘উযুববল্লাহ
পড়া। (আবু দাউদ, হাদীস নং- ৭৬৪/ ইবনন মাজাহ, হাদীস নং৮০৭)

২. প্রবত রাকা‘আনত সূরা ফাবতহা ও সূরা বমলাননার
পূনবণ পূর্ণ ববসবমল্লাহ পড়া।(নাসায়ী েরীফ, হাদীস নং- ৯০৫)
৩. সূরা ফাবতহার পর সকনলর জনয নীরনব ‘আমীন’
বলা।(সুনানন দারাকুতনী, হাদীস নং- ১২৫৬/ বুখারী েরীফ, হাদীস
নং- ৭৮০)

৪. ফজর এবং গযাহনরর নামানয বত্বওয়ানল মুফাসসাল
অেণাৎ লম্বা বক্বরা‘আত (সূরা ‘হুজুরাত’ গেনক সূরা
‘বুরূজ’ পযণন্ত), আসর এবং ইোর নামানয আউসানত
মুফাসসাল অেণাৎ মধযম বক্বরা‘আত (সূরা ‘ত্ববরক’ গেনক
সূরা ‘লাম-ইয়াকুন’ পযণন্ত) এবং মা বরনব বক্বসানর
মুফাসসাল অেণাৎ গোি বক্বরা‘আত (সূরা ‘ইযাযুলবযলাত্’ গেনক সূরা ‘নাস’ পযণন্ত) গেনক প্রবত
রাকা‘আনত গয গকান একবি সূরা বা গকান গকান সময়
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বড় সূরা গেনক এ পবরমার্ বক্বরা‘আত পড়া।(নাসায়ী
েরীফ, হাদীস নং- ৯৮৩/ মুসান্নানফ আব্দুর রাজ্জাক, হাদীস নং২৬৭২)

৫. ফজনরর প্রেম রাক‘আত বদ্বতীয় রাক‘আত অনপো
লম্বা করা। অনযানয ওয়ানি উভয় রাক‘আনত
বক্বরা‘আনতর পবরমার্ সমান রাখা উবচত। (মুসবলম েরীফ,
হাদীস নং- ৪৫১, ৪৫২)

৬. বক্বরা‘আত অতযন্ত তাড়াতাবড় বা এনকবানর ধীর
বতনত না পড়া, বরং মধযম বতনত পড়া। (মুসবলম
েরীফ, হাদীস নং- ৭৩৩)

৭.ফরয নামানযর তৃতীয় এবং চতুেণ রাক‘আনত শুধু সূরা
ফাবতহা পড়া। (বুখারী েরীফ, হাদীস নং- ৭৭৬)
. রুকুর সুন্নাত ৮বি
১.তাকবীর বলা অবস্থায় রুকুনত যাওয়া।(বুখারী েরীফ,
হাদীস নং- ৭৮৯)

২. উভয় হাত দ্বারা হাাঁিু ধরা।(বুখারী েরীফ, হাদীস নং৭৯০)

৩. হানতর আঙ্গুলসমূহ ফাাঁক কনর েবড়নয় রাখা। (আবু
দাউদ, হাদীস নং- ৭৩১)
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৪. উভয় হাত সম্পূর্ণ গসাজা রাখা, কনুই বাাঁকা না করা।
(আবু দাউদ, হাদীস নং- ৭৩৪)

৫. পানয়র গ াো, হাাঁিু ও উরু সম্পূর্ণ গসাজা রাখা। হাাঁিু
সামননর বদনক বাাঁকা না করা। (আবু দাউদ, হাদীস নং- ৮৬৩)
৬. মাো, বপঠ ও গকামর সমান রাখা, উাঁচ-ু নীচু না করা
এবং পানয়র বদনক নজর রাখা। (মুসবলম েরীফ, হাদীস নং৪৯৮/ বুখারী েরীফ, হাদীস নং- ৮২৮)

৭. রুকুনত কমপনে বতনবার রুকুর তাসবীহ (সুবহানা
রাবব্বয়াল ‘আযীম) পড়া।(আবু দাউদ, হাদীস নং- ৮৮৯)
৮.রুকু হনত উঠার সময় ইমানমর ‘সাবম‘আল্লাহু বলমান
হাবমদাহ্ এবং মুিাদীর ‘রাব্বানা ওয়া লাকাল হামদ’
এবং একাকী নামায আদায়কারীর উভয়বি
বলা।(আলম ীরী, ১ : ১২/ বুখারী েরীফ, হাদীস নং- ৭৮৯,
৭৩৩)

বব.দ্র. রুকু গেনক উনঠ সম্পূর্ণ গসাজা হনয় এক তাসবীহ
পবরমার্ বস্থরভানব দাাঁড়াননা জরুরী। (বুখারী েরীফ, হাদীস
নং- ৮০০, ৮০১, ৮০২)

ঘ. বসজদার সুন্নাত ১২বি
১. তাকবীর বলা অবস্থায় বসজদায় যাওয়া। (বুখারী েরীফ,
হাদীস নং- ৮০৩)
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বব.দ্র. বসজদায় যাওয়া ও বসজদা হনত দাাঁড়াননার সময়
তাকবীর এক আবলফ গেনক অবধক িানা উবচত নয়।
অবেয হদর এবং তারতীনলর পােণকয োকনব। (োমী, ১ :
৪৮০)

২. প্রেনম উভয় হাাঁিু মাবিনত রাখা। (নাসায়ী, হাদীস নং১০৮৯/ আবু দাউদ, হাদীস নং- ৮৩৮)

৩. তারপর হাাঁিু গেনক আনুমাবনক এক হাত দূনর উভয়
হাত রাখা এবং হানতর আঙ্গুলসমূহ বকবলামুখী কনর
সম্পূর্ণরূনপ বমবলনয় রাখা। (মুসনানদ আহমাদ, হাদীস নং১৮৮৮২/ সহীহ ইবনন খুযাইমাহ, হাদীস নং- ৬৪৩)

৪. তারপর উভয় বৃিাঙ্গুবলর মাো বরাবর নাক
রাখা।(মুসনানদ আহমাদ, হাদীস নং- ১৮৮৮০)
৫. তারপর কপাল রাখা। (মুসনানদ আহমদ, হাদীস নং১৮৮৮০)

৬. অতঃপর দুই হানতর মানে বসজদা করা এবং দৃবষ্ট
নানকর অগ্রভান র বদনক রাখা। (মুসবলম, হাদীস নং- ৪০১/
মুিাদরানক হানকম, হাদীস নং- ১৭৬১)

৭. বসজদায় গপি উরু গেনক পৃেক রাখা। (মুসনানদ
আহমাদ, হাদীস নং- ২৩৬৬২/ আবু দাউদ, হাদীস নং- ৭৩৫)
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৮. পাাঁজড়দ্বয় গেনক উভয় বাহু পৃেক রাখা। (বুখারী েরীফ,
হাদীস নং- ৮০৭)

৯. কনুই মাবি ও হাাঁিু গেনক পৃেক রাখা। (বুখারী েরীফ,
হাদীস নং- ৮২২)

১০.বসজদায় কমপনে বতনবার বসজদার তাসবীহ
(সুবহানা রাবব্বয়াল আ‘লা ) পড়া।
১১. তাকবীর বলা অবস্থায় বসজদা হনত উঠা। (বুখারী
েরীফ, হাদীস নং- ৮২৫)

১২. প্রেনম কপাল, তারপর নাক, তারপর উভয় হাত,
তারপর উভয় হাাঁিু উঠাননা। (বতরবমযী, হাদীস নং- ২৬৮/
মুসান্নানফ আব্দুর রাজ্জাক, হাদীস নং- ২৯৫৮)

বব.দ্র.- দাাঁড়াননা অবস্থা গেনক বসজদায় যাওয়ার সময়
হাাঁিু মাবিনত লা ার আ পযণন্ত বুক সম্পূর্ণ গসাজা রাখা
জরুরী। ববনা ওজনর বুক েুাঁবকনয় বসজদায় গ নল
একাবধক রুকু হনয় সুন্নানতর গখলাফ হনব। দু‘বসজদার
মানে সম্পূর্ণ গসাজা হনয় এক তাসবীহ পবরমার্ বস্থর
হনয় বসা জরুরী।(আবু দাউদ হাদীস নং- ৮৩৮/ োমী, ১:৪৬৪)
ঙ. নামানয বসার সুন্নাত ১৩বি
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১. বাম পা বববেনয় তার উপর বসা। ডান পা গসাজা
ভানব খাড়া রাখা। উভয় পানয়র আঙ্গুলসমূহ সাধযমত
বকবলার বদনক মুবড়নয় রাখা। (নাসাঈ, হাদীস নং- ১১৫৮)
২. উভয় হাত রাননর উপর হাাঁিু বরাবর কনর রাখা এবং
দৃবষ্ট দুই হাাঁিুর মাে বরাবর রাখা। (মুসনানদ আহমাদ, হাদীস
নং- ১৬১০৬)

৩.‘আশহাদু’ বলার সনঙ্গ সনঙ্গ মধযমা ও বৃিাঙ্গুবলর মাো
এক সানে বমবলনয় গ ালাকার বৃত্ত বানাননা এবং
অনাবমকা ও কবনষ্ঠাঙ্গুবলদ্বয় মুবড়নয় রাখা এবং ‘লাইলাহা’ বলার সময় োহাদাত আঙ্গুল সামানয উাঁচু কনর
ইোরা করা। অতঃপর ‘ইল্লাল্লাহু’ বলার সময় আঙ্গুনলর
মাো সামানয েুাঁকাননা। হাাঁিুর সানে না লা াননা। (আবু
দাউদ, হাদীস নং- ৭২৬/ নাসাঈ, হাদীস নং- ১২৭৪)

৪. আনখরী ববঠনক আত্তাবহয়যাতু পড়ার পর দরূদ েরীফ
পড়া। (বতরবমযী, হাদীস নং- ৩৪৭৭)
৫. দরূদ েরীনফর পর দু‘আনয় মােুরা পড়া।(বুখারী
েরীফ, হাদীস নং- ৮৩৪/ বতরবমযী, হাদীস নং- ৫৯৩)

৬. উভয় বদনক সালাম বফরাননা। (বতরবমযী, হাদীস নং- ২৯৫)
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৭. ডান বদনক আন সালাম বফরাননা। উভয় সালাম
বকবলার বদক গেনক আরম্ভ করা এবং সালানমর সময়
দৃবষ্ট কাাঁনধর বদনক রাখা। (মুসবলম, হাদীস নং- ৫৮২)
৮. ইমানমর উভয় সালানম মুিাদী, গফনরেতা ও
নামাযী বিননদর প্রবত সালাম করার বনয়ত করা।
(মুসবলম, হাদীস নং- ৪৩১)

৯. মুিাদী নর্র উভয় সালানম ইমাম, অনযানয মুসল্লী,
গফনরেতা ও নামাযী বিননদর প্রবত সালাম করার বনয়ত
করা।(মুসান্নানফ আব্দুর রাজ্জাক, হাদীস নং- ৩১৪৯, ৩১৫২)
১০. একাকী নামাযী বযবি শুধু গফনরেতা নর্র প্রবত
সালাম করার বনয়ত করা। (মুসান্নানফ আব্দুর রাজ্জাক, হাদীস
নং- ৩১৪০)

১১. মুিাদী নর্র ইমানমর সালাম বফরাননার পরপরই
সালাম বফরাননা। (বুখারী েরীফ, হাদীস নং- ৮৩৮)
১২. বদ্বতীয় সালাম প্রেম সালাম অনপো আনি
বলা।(মুসান্নানফ ইবনন আবী োইবাহ, হাদীস নং- ৩০৫৭)
১৩. ইমানমর বদ্বতীয় সালাম বফরাননা গেষ হনল
মাসবূনকর েুনি যাওয়া নামায আদানয়র জনয দাাঁড়াননা।
(মুসান্নানফ আব্দুর রাজ্জাক, হাদীস নং- ৩১৫৬)
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মুনাজানতর সুন্নাত সমূহ
১.উযূর সানে বকবলামুখী হনয় দু‘আ করা।মুনাজানতর
শুরুনত আল্লাহর প্রেংসা করা এবং নবী কারীম সাল্লাল্লাহু
‘আলাইবহ ওয়া সাল্লাম এর উপর দরূদ েরীফ পাঠ
করা। (বতরবমযী, হাদীস নং- ৩৪৭৬)
২. উভয় হাত বসনা বরাবর সামনন রাখা। (মুসান্নানফ আব্দুর
রাজ্জাক, হাদীস নং- ৩২৩৪)

৩. হানতর তালু আসমাননর বদনক প্রেি কনর রাখা।
(তাবরানী কাবীর, হাদীস নং- ৩৮৪২)

৪. হানতর আঙ্গুলসমূহ স্বাভাববক ফাাঁক রাখা। (বহসনন
হাসীন, ২৭)

৫. দু‘হানতর মােখানন সামানয ফাাঁক রাখা। (ত্বাহত্বাবী,
২০৫)

৬. মন বদনয় কাকুবত-বমনবত কনর দু‘আ করা। (সূরা
আ‘রাফ আয়াত নং-৫৫)

৭. আল্লাহর বনকি দু‘আর ববষয়বি ববশ্বাস ও দৃঢ়তার
সানে বারবার চাওয়া। (বুখারী েরীফ, হাদীস নং- ৬৩৩৮)
৮. ইখলানসর সানে বনঃেনব্দ দু‘আ করা মুিাহাব। তনব
দু‘আ সবম্মবলতভানব হনল এবং কানরা নামানয বা
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ইবাদনত ববঘ্ন সৃবষ্টর আেংকা না োকনল, সেনব্দ দু‘আ
করাও জানয়য আনে। (সূরা আ‘রাফ, ২০৫/ বুখারী েরীফ,
হাদীস নং- ২৯৯২)

৯. আল্লাহ তা‘আলার প্রেংসা ও দরূদ-সালাম গযমন‘সুবহানা রাবব্বকা রাবব্বল ইযযাবত’ গেষ। পযণন্ত পড়া ও
‘আমীন’ বনল দু‘আ গেষ করা। (তাবরানী কাবীর, হাদীস নং৫১২৪/ মুসান্নানফ আব্দুর রাজ্জাক, হাদীস নং-৩১১৭/আবু দাউদ,
হাদীস নং-৯৩৮)

১০. মুনাজানতর পর হিদ্বয় দ্বারা মুখমণ্ডল মুনে গনয়া।
(আবু দাউদ, হাদীস নং- ১৪৮৫)
বব.দ্র. ফরয নামানযর পর মুনাজাত করা মুিাহাব,
সালাম গেষ হওয়ার পনর ইমানমর ইকবতদাও গেষ
সুতরাং মুনাজানতর মনধয ইমানমর ইকবতদা নাই।
মবহলানদর নামানযর পােণকয:
১. তাকবীনর তাহরীমা বলার সময় উভয় হাত কাাঁধ
পযণন্ত উঠাননা। (তাবারানী কাবীর ২২ : ১৯)
২. হাত কাপনড়র বভতর হনত গবর না করা। (বতরবমযী,
হাদীস নং- ১১৭৩)

৩. হাত বুনকর উপর রাখা। (োমী, ১ : ৪৮৭)
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৪. আঙ্গুলসমূহ বমবলনয় ডান হানতর তালু বাম হানতর
বপনঠর উপর স্বাভাববক রাখা। পুরুষনদর মত বাম
হানতর কবি না ধরা। (ফাতাওয়া রাহীবময়া, ৭ : ২২২)
৫. রুকুনত পুরুষনদর তুলনায় কম েুাঁকা। (মুসান্নানফ আব্দুর
রাজ্জাক, হাদীস নং- ৫০৬৯)

৬. রুকুনত উভয় বাহু পাাঁজনরর সনঙ্গ পবরপূর্ণ বমবলনয়
রাখা। (মুসান্নানফ আব্দুর রাজ্জাক, হাদীস নং- ৫০৬৯)
৭. রুকুনত উভয় হাত হাাঁিুর উপর স্বাভাববকভানব রাখা
এবং হানতর আঙ্গুলসমূহ বমবলনয় রাখা। পুরুষনদর নযায়
আঙ্গুল েবড়নয় হাাঁিু না ধরা। (ত্বাহত্বাবী, ২১৫)
৮. রুকুনত উভয় পানয়র গ াড়ালী পবরপূর্ণ বমবলনয়
রাখা। (োমী, ১ : ৫০৪)
৯. অতযন্ত জড়সড় ও সংকুবচত হনয় বসজদা করা।
(মুসান্নানফ আব্দুর রাজ্জাক, হাদীস নং- ৫০৬৯)

১০. বসজদায় পুরুষনদর নযায় কনুইদ্বয় গখালা ও েবড়নয়
না রাখা। (মারাসীনল আবী দাউদ, হাদীস নং- ৮৭)
১১.উভয় রাননর সনঙ্গ গপি বমবলনয় রাখা। (মারাসীনল
আবী দাউদ, হাদীস নং- ৮৭)

www.islamijindegi.com

১২. বাহুদ্বয় সাধযানুযায়ী পাাঁজনরর সনঙ্গ বমবলনয় রাখা।
(মারাসীনল আবী দাউদ, হাদীস নং- ৮৭)

১৩. উভয় কনুই সাধযমত মাবিনত বমবলনয় রাখা।
(মারাসীনল আবী দাউদ, হাদীস নং- ৮৭)

১৪. বসজদায় উভয় পা খাড়া না রাখা, বরং ডান বদক
বদনয় উভয় পা গবর কনর মাবিনত বববেনয় রাখা এবং
উভয় পানয়র আঙ্গুলসমূহ যোসম্ভব বকবলামুখী কনর
রাখা। (মুসান্নানফ ইবনন আবী োইবা, হাদীস নং- ২৭৮১, ২৭৯২)
১৫. ববঠনকর সময় বাম বনতনম্বর উপর বসা। (মুসান্নানফ
আব্দুর রাজ্জাক, ৩ : ১৩৯)

১৬. এবং উভয় পা ডান বদনক বদনয় গবর কনর
বকবলামুখী কনর মাবিনত বববেনয় রাখা।(আল ইবিযকার, ১
: ৪৮০)

১৭. ববঠনকর সময় হানতর আঙ্গুলসমূহ বমবলনয় হাাঁিু
বরাবর রাখা।(মুসান্নানফ ইবনন আবী োইবা, হাদীস নং- ২৭৮৫)
বব.দ্র. দাাঁড়াননা অবস্থায় মবহলানদর উভয় পা বমবলনয়
রাখার স্পষ্ট গকান প্রমার্ না োকায় হযরত োনবী রহ.
দু’পানয়র মানে পুরুষনদর নযায় চার আঙ্গুল ফাাঁক রাখার
ফাতাওয়া বদনয়নেন।(ইমদাদুল ফাতাওয়া, ১ : ২২২)
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নামানযর মনধয সাধারর্তঃ ঘনি যাওয়া ভুল সমূহ
কাতানরর ভুলসমূহ
১. দান র উপনর বা দান আঙ্গুল গরনখ দান র বপেনন
দাাঁড়াননা। বনয়ম হনলা দান র আন গ াড়ালী গরনখ
উভয় পা বকবলামুখী গসাজা কনর দাাঁড়াননা।
২. কাতার ইমানমর ডানন বাবড়নয় গফলা। অেচ বনয়ম
হনলা, ইমানমর গসাজাসুবজ বপেনন একজন দাাঁবড়নয় তাাঁর
দু’বদক গেনক সমানভানব কাতানর গলাক দাাঁড়ানব। গকান
বদনক কাতার লম্বা করনব না। (আলম ীরী ১ : ৮৭)
৩. সামননর কাতানর খাবল জায় া গরনখ বপেননর
কাতানর বনস োকা বা বপনের কাতানর দাাঁড়াননা। বনয়ম
হল সবনচনয় সামননর গয কাতানর খালী পাওয়া যায়
গসখানন চনল যাওয়া।(োমী, ১ : ৫৭০)
৪. কাতানর বমনল বমনল না দাাঁড়াননা এবং দু’জননর
মানে এতিুকু ফাাঁকা রাখা যার মনধয আর একজন
দাাঁড়ানত পানর।(মাসাবয়নল নামায, ৮৭ পৃষ্ঠা)
৫. গেষ কাতানর শুধু একজন দাাঁড়াননা। বনয়ম হনলা
গকউ কাতানর একা হনল, সামননর কাতার হনত
মাসআলা জাননন এমন একজন মুসল্লীনক হানত ধনর
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বপেনন বননয় আসনব, বতবনও বসনা বঠক গরনখ দু-এক
কদম গহাঁনি বপনের কাতানর আসনবন। মাসআলা জাননন
এমন গলাক না পাওয়া গ নল গসনেনত্র একাই বপেনন
দাাঁড়ানব। (োমী, ১ : ৫৬৮)
৬. জামা‘আত শুরু হওয়ার পর কাতানর দাাঁবড়নয় সুন্নাত
পড়া। বনয়ম হনলা ইকামত শুরু হনয় গ নল একমাত্র
ফজনরর সুন্নাত োড়া অনয গকান সুন্নাত শুরু না করা।
আর ফজনরর সুন্নাত জামা‘আত পাওয়ার েনতণ কাতানরর
বপেনন বা বারান্দায় পড়া। (আলম ীরী, ১ : ১০৮)
ইকামানতর সময় ভুল সমূহ
১. ইকামনতর সময় বা তাহরীমা বাাঁধার পূনবণ অনননকই
হাত গবাঁনধ দাাঁড়ায়। অেচ এমনবি করা মাকরূহ। বনয়ম
হনলা এ সময় হাত গেনড় রাখা। (ফাতাওয়ানয় রহীবময়া, ৩ :
১৪)

২. অনননক ইকামানতর জবাব গদয় না। অেচ আযাননর
নযায় ইকামানতর জবাব গদয়াও মুিাহাব। (আবু দাউদ,
হাদীস নং- ৫২৮)

তাকবীনর তাহরীমার গেনত্র ভুল সমূহ
১. অনননক তাকবীনর তাহরীমার জনয হাত উঠাননার
সময় মাো েুাঁকায়, এিা নাজানয়য। সুন্নাত হনলা মাো
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গসাজা গরনখ বসজদার জায় ায় নজর রাখা। (োমী ১ :
৪৪৪)

২. তাকবীনর তাহরীমা বলার সময় পুরুষনদর অনননক
চাদনরর বভতর গেনক হাত গবর কনর না। অেচ
পুরুষনদর জনয চাদর গেনক হাত গবর কনর কান পযণন্ত
উঠাননা মুিাহাব। তনব মবহলারা কাপনড়র বভতর হনত
হাত গবর করনব না।(োমী, ১ : ৪৭৮)
৩. অনননক হানতর তালু বকবলামুখী কনর উঠায় না।
বরং হানতর তালু কানমুখী কনর দু‘পানশ্বণ উবঠনয় বা
হানতর আঙ্গুলসমূহ বকবলার বদনক বাাঁকা কনর বনয়ত
বাাঁধা। এরূপ করা ভুল।
৪. হানতর বৃিাঙ্গুবল কাননর লবত পযণন্ত উঠানত হয়।
অেচ অনননক তবড়ঘবড় কনর হাত সামানয একিু
উবঠনয়ই বনয়ত বাাঁনধ।
৫.আরবী বনয়ত বলনত ব নয় অনননক তাকবীনর উলা,
আবার অনননক রুকু পযণন্ত হাবরনয় গফনল। অেচ
আরবীনত বনয়ত বলা জরুরী নয়। বরং আরবীনত বনয়ত
বলা জরুরী মনন করনল ববদ‘আত হনব। বাংলায় বনবদণষ্ট
নামানযর ও ইমানমর ইকবতদার বনয়ত করাই মুিাহাব
আদানয়র জনয যনেষ্ট। অবধকন্তু শুধু অন্তনর বনবদণষ্ট
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নামানযর সংকল্প করার দ্বারাই বনয়ত করার ফরয
আদায় হনয় যায়। বনয়ত মুনখ বলা ফরয নয়, মুিাহাব।
সবনচনয় মারাত্মক ববষয়
হনলা, অনননক আরবী বনয়ত পড়নত গযনয় গসবদনক অেণ
না বুনে এত গবেী মননাবননবে কনর গয, বনবদণষ্ট নামায
ও ইমানমর ইকবতদার এরাদা বা সংকল্প অন্তনর
উপবস্থত োনকনা গসনেনত্র বনয়ত ফরয এিা না পাওয়ায়
তার নামায হয় না।
৬. অনননক তাকবীনর তাহরীমা ও অনযানয তাকবীনর
‘আল্লাহ’ েব্দ এর লামনক এক আবলনফর গচনয় গববে
লম্বা কনর োনক-এিা ভুল। এক আবলফনক এক
আবলফই রাখনত হনব। গববে লম্বা করা অনুবচত।
৭. অননক সময় ইমানমর তাকবীনর তাহরীমার পূনবণই
অনননক তাকবীনর তাহরীমা বনল গফনল। গস গেনত্র
ইমানমর আন যবদ মুিাদীর তাকবীর গেষ হনয় যায়,
তাহনল তার ইকবতদা ও নামায সহীহ হনব না। পুনরায়
তাকবীর বনল তাহরীমা বাাঁধনত হনব।
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৮. ‘আল্লাহু আকবার’ বনল হাত বাাঁধার আন অনননক
হাত দু’বদনক গেনড় বদনয় েুবলনয় তারপর বাাঁনধ। এরূপ
না কনর হাত উবঠনয় সরাসবর বাাঁধাই বাঞ্ছনীয়।
৯. ইমানমর তাকবীনরর পনর খামাখা তাকবীর বলনত
গদরী করা। অেচ ইমানমর তাকবীনরর পর সানে সানেই
তাকবীর বলনত হয়।
বকয়াম অবস্থায় ভুল সমূহ
১. উভয় পানয়র মানে গ াড়ালী ও আঙ্গুনলর বদনক
সমানভানব চার আঙ্গুল পবরমার্ ফাাঁক গরনখ আঙ্গুলসমূহ
বকবলামুখী কনর রাখা সুন্নাত। বকন্তু অনননকই তা
এভানব রানখ না। বরং পানয়র আঙ্গুলসমূহ উত্তর ও
দবের্ বদনক েবড়নয় রানখ। এনত পানয়র আঙ্গুলসমূহ
বকবলামুখী োনক না যা সুন্নানতর পবরপন্থী।
২. অনননক দাাঁড়াননা অবস্থায় মাো েুবাঁ কনয় রানখ। অেচ
দাাঁড়াননা অবস্থায় মাো গসাজা গরনখ বসজদার স্থানন নজর
রাখা সুন্নাত।
৩. দাাঁড়াননা অবস্থায় অনননক দু’পানয় সমান ভর না
বদনয় এক পানয় ভর বদনয় গবাঁনক দাাঁড়ায়। অেচ এভানব
দাাঁড়াননা উবচত নয়।
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৪. অনননক নাবভ বরাবর বা নাভীর উপর হাত বাাঁনধ।
অেচ হানাফী মাযহানব বনয়ম হনলা নাভীর নীনচ হাত
বাাঁধা।
৫. ইমানমর সানে নামায পড়ার সময় ‘োনা’ না পড়া।
অেচ একা গহাক বা জামা‘আনত গহাক, সবণাবস্থায় োনা
পড়া সুন্নাত। তনব যানহরী বক্বরা‘আনত ইমানমর
বক্বরা‘আত শুরু হনয় গ নল, োনা পড়নব না। তাোড়া
মুিাদী আউযুববল্লাহ এবং ববসবমল্লাহও পড়নব না।
বক্বরা‘আত অবস্থায় ভুল সমূহ
১. অনননক ইমানমর বপেনন ববড়ববড় কনর সূরা ফাবতহা
বা অনয বকেু পড়নত োনক। অেচ মুিাদীর জনয সূরা
ফাবতহা বা অনয গকান সূরা মুনখ পড়া বননষধ।
২. অনননকর ধারর্া অনুচ্চ স্বনর বক্বরা‘আত পড়নল মদ,
গুন্নাহ, ইযহার, ইখফা ইতযাবদর প্রবত লেয করার
প্রনয়াজন হয় না। এিা সবঠক নয়। বরং সব বকরাআনতই
তাজবীদ জরুরী। তাই বসররী নামানযও জাহরী নামানযর
মত সময় বযয় কনর তাজবীদসহ বক্বরা‘আত পড়া
উবচত।
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৩. গযাহনরর নামানয ‘বতওয়ানল মুফাসসাল’ (লম্বা
বক্বরা‘আত) বা কমপনে ‘আওসানত মুফাসসাল’ (মধযম
বক্বরা‘আত) পড়া সুন্নাত। অেচ অবধকাংে ইমাম র্
গযাহনরর নামানয ‘বকসানর মুফাসসাল, (গোি সূরা)
পনড় োনকন যা সুন্নাত পবরপন্থী।
৪. অনননক বক্বরা‘আত এত গববে ধীনর পনড়ন যার
কারনর্ সুন্নাত পবরমার্ বক্বরা‘আত পড়া সম্ভব হয় উনঠ
না। অেচ বনয়ম হনলা গববে ধীনরও না পড়া, আবার
গববে তাড়াতাবড়ও না পড়া; বরং মধযম বতনত হদনরর
সানে সুন্নাত পবরমার্ বক্বরা‘আত পড়া।
তারাবীহ নামানয অবধকাংে হানফয র্ এত দ্রুত
বক্বরা‘আত পনড় োনকন গয, তানদর পড়া বুোই যায়
না। এমন দ্রুত পড়া কুরআন ববকৃত করার োবমল, যা
নাজানয়য। এনত নামানযর সওয়াব হাবসল হওয়া গতা
দূনরর কো, নামায সহীহ হওয়ার বযাপানরই সনন্দহ
রনয়নে।
৫. অনননক বতন রাক‘আত বা চার রাক‘আত বববেষ্ট
ফরয নামানযর সব রাক‘আনতই সূরা বমবলনয় োনক।
অেচ ফরনযর শুধু প্রেম দু’রাকা‘আনত সূরা বমলানত
হয়। আবার অনননক চার রাকা‘আত বববেষ্ট সুন্নাত ও
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নফনরর মনধয গেনষর দু’রাকা‘আনতর মনধয শুধু সূরা
ফাবতহা পনড় োনক। অেচ সুন্নাত ও নফনরর সব
রাকা‘আনতই সূরা ফাবতহার পর সূরা বমলাননা জরুরী।
৬. অননক ইমাম প্রেম রাকা‘আতনক বদ্বতীয় রাকা‘আত
গেনক বতন আয়াত বা তার গববে লম্বা কনর োনকন অেচ
সুন্নাত হনলা একমাত্র ফজনরর নামায বযতীত অনয চার
ওয়ানি উভয় রাকা‘আনত বকরাআনতর পবরমার্ সমান
রাখা এবং এক দু‘আয়ানতর গববে না বাড়াননা।
রুকু অবস্থায় ভুলসমূহ
১. অনননক রুকুনত ব নয় মাো, বপঠ, গকামর বরাবর
কনর না এবং বপঠ বববেনয় রানখ না এবং গকউ মাো উাঁচু
কনর রানখ, আবার গকউ মাো নীচু কনর রানখ, এসবই
মাকরূহ। গকউ বপঠ গ াল কনর রানখ। অেচ মাো, বপঠ,
গকামর বরাবর রাখা এবং বপঠ বববেনয় রাখা সুন্নাত।
২. অনননক হাাঁিু বাাঁকা কনর তা সামনন বাবড়নয় রানখ।
আবার গকউ এমনভানব দাাঁড়ায় গয, উপনরর অংে
বপনের বদনক বাাঁকা হনয় োনক। উভয় পিবতই পা সম্পূর্ণ
গসাজা না োকায় ভুল। পা সম্পূর্ণ গসাজা রাখা সুন্নাত।
এর বনয়ম হল েরীনরর ভার সামননর বদনক সামানয
েুাঁবকনয় রাখা।
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৩. অনননক রুকু অবস্থায় হানতর আঙ্গুলসমূহ বমবলনয়
রানখ এবং হাতনক হাাঁিুর উপর এনকবানর হালকাভানব
গরনখ গদয়। অেচ পুরুষনদর জনয বনয়ম হল আঙ্গুলসমূহ
ফাাঁকা রাখা এবং উভয় হাত দ্বারা হাাঁিুনত েিভানব ধরা।
৪. অনননক কনুই বাাঁকা কনর রানখ, যা ভুল। রুকু
অবস্থায় হাত সম্পূর্ণ গসাজা রাখনত হয়।
৫.অনননক গকান রকম রুকুনত ব নয়ই তাড়াতাবড় আবার
দাাঁবড়নয় যায়। অেচ বনয়ম হনলা রুকুনত ব নয়
ধীরবস্থরভানব কমপনে বতনবার তাসবীহ পনড় তারপর
দাাঁড়াননা।
৬. অনননক রুকু গেনক গসাজা হনয় হাত গেনড় বস্থরভানব
দাাঁড়ায় না, বরং সামানয মাো উাঁবচনয়ই বসজদায় চনল
যায়। এনত ইোকৃতভানব দু’বি ওয়াবজব (অেণাৎ রুকু
গেনক সম্পূর্ণ গসাজা হওয়া এবং গসাজা হনয় দাাঁড়াননার
পর এক তাসবীহ পবরমার্ ববলম্ব করা।) তরক করায়
নামায নষ্ট হনয় যায়। এমন নামায পুনরায় পড়া
ওয়াবজব।
বসজদা অবস্থায় ভুল সমূহ
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১. অবধকাংে গলাকই দাাঁড়াননা হনত বসজদায় যাওয়ার
সময় ববনা ওযনর বুক ও মাো নীনচর বদনক েুাঁবকনয়
বসজদায় যায়। এিা মারাত্মক ভুল। এনত এক
রাকা‘আনত দুই রুকু হনয় নামায গখলানফ সুন্নাত হনয়
যায়। বসজদায় যাওয়ার সময় হাাঁিু মাবিনত লা ার আ
পযণন্ত বুক ও মাো সম্পূর্ণ গসাজা রাখা উবচত।
২. বসজদায় যাওয়ার সময় বা বসজদা গেনক উঠার সময়
অনননক তাকবীর এক আবলফ গেনক গববে িাননত
োনক, এিা ভুল। তারতীনলর সানে এক আবলফ লম্বা
করা উবচত।
৩. অনননক বসজদায় ব নয় দুই হানতর আঙ্গুলসমূহ
েবড়নয় রানখ। অেচ বসজদায় হানতর আঙ্গুলসমূহ
বমবলনয় রাখা সুন্নাত। এরূপ অনননক হানতর আঙ্গুলসমূহ
কান বরাবর রানখ না। বরং আ -পাে কনর রানখ, এিাও
ভুল।
৪. অনননক বসজদায় উভয় পানয়র মানে দাাঁড়াননার নযায়
চার আঙ্গুল ফাাঁক রানখ না এবং আঙ্গুলসমূহ মুবড়নয়
বকবলা মুখী কনর উভয় পা খাড়া কনর রানখ না বরং
উভয় গ াড়ালী বমবলনয় রানখ অেবা পানয়র
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আঙ্গুলগুনলার মাো পূবণ বদনক কনর রানখ যা সুন্নানতর
গখলাফ।
৫. অনননক বসজদায় পা যমীন গেনক উবঠনয় রানখ।
অেচ বসজদা আদায় হওয়ার জনয পা যমীনন লাব নয়
রাখা জরুরী।
৬. বসজদা অবস্থায় অনননক উভয় উরু গসাজা খাড়া
রানখ না। বরং উপরাংে পূবণবদনক বা পবিম বদনক বাাঁকা
কনর রানখ যা ভুল। এই ভুল গেনক বাাঁচার পিবত হনলা
বসজদার সময় হাাঁিু গেনক আনুমাবনক এক হাত দূনর
হাত গরনখ উভয় হানতর মানে গচহারা গরনখ বসজদা
করনব।
৭. বসজদায় অননক সময় পুরুষরা কনুই মাবির উপর
বববেনয় রানখ বা কনুই হাাঁিুর সানে বমবলনয় রানখ আবার
অনননক বাহু বা হাত পাাঁজনরর সানে বমবলনয় রানখ।
অেচ এসব অঙ্গ পৃেক রাখনত হয়। তনব মবহলারা
জড়সড় ও সংকুবচত হনয় এক অনঙ্গর সানে আনরক অঙ্গ
বমবলনয় বসজদা করনব।
৮. মবহলারা অননক সময় পুরুষনদর মত পা খাড়া কনর
বসজদা কনর। অেচ মবহলানদর বসজদা করার সময়
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উভয় পা ডান বদক বদনয় গবর কনর বকবলামুখী কনর
বববেনয় রাখনত হয়।
নামানয বসা অবস্থায় ভুল সমূহ
১. অনননক দুই বসজদার মানে গসাজা হনয় না বনসই
আনরক বসজদায় চনল যায়। অেচ এনত ইোকৃতভানব
দুবি ওয়াবজব (বসজদা গেনক গসাজা হনয় বসা এবং
বসার পর এক তাসবীহ পবরমার্ ববলম্ব করা) তরক
করায় নামায নষ্ট হনয় যায়। এমতাবস্থায় নামায পুনরায়
পড়া ওয়াবজব।
২. অনননক দুই বসজদার মানে এবং তাোহহুদ
(আত্তাবহয়যাতু) পড়ার সময় ডান পা খাড়া রানখ না, বরং
বাাঁকা কনর রানখ। অেচ তা সুন্নানতর গখলাফ।
৩. বদ্বতীয় বসজদা গেনক উঠার সময় বা মধযবতণী ববঠক
হনত দাাঁড়াননার সময় অনননক ববনা ওযনর হাত বদয়
যমীনন ভর কনর দাাঁড়ায়। অেচ তা মাকরূহ।
সালানমর ভুল সমূহ
১. অনননক উভয় সালাম বফরাননার সময় গকান বনয়ত
কনর না। অেচ উভয় বদনক সালাম বফরাননার সময়
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মুসল্লী, গফনরেতা, নামাযী বিন ও ইমানমর প্রবত সালাম
করার বনয়ত করনত হয়।
২. অনননক ‘আসসালামু’ বলা শুরু করার সানে সানে
গচহারা ডানন বা বানম ঘুবরনয় গফনল অেচ ‘আসসালামু’
বলা পযণন্ত উভয় সালানম গচহারা বকবলার বদনক রাখনত
হয়। তারপর ‘আলাইকুম’ বলার সময় গচহারা ঘুরানত
হয়। অনননকই বদ্বতীয় সালাম বকবলার বদক হনত শুরু
কনর না। বরং ডান বদনক গচহারা োকা অবস্থানতই
বদ্বতীয় সালাম শুরু কনর গদয়, এিা ভুল। এমবনভানব
সালানমর সময় বুক বফরাননা ভুল। বরং শুধু গচহারা
এতিুকু ঘুরানব, গযন বপেননর কাতার হনত গচায়াল গদখা
যায়।
৩. ইমানমর জনয বদ্বতীয় সালানমর আওয়াজ প্রেম
সালানমর আওয়ানজর তুলনায় েীনস্বনর বলা সুন্নাত।
বকন্তু অনননকই তা পালন কনরনা এবং উভয় সালানম
এক সমান আওয়াজ কনর, যা ভুল।
৪. মাসবূক ইমানমর বদ্বতীয় সালাম বফরাননা শুরু করার
সানে সানে উনঠ পনড়। অেচ ইমানমর বদ্বতীয় সালাম
সম্পূর্ণ গেষ হওয়ার পরই মাসবূনকর জনয দাাঁড়াননা
উত্তম।
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মুনাজানতর ভুল সমূহ
১. মুনাজানতর সময় অনননক উভয় হাত কাাঁধ গেনক
উপনর উবঠনয় রানখ। অেচ এ সময় উভয় হাত বুক বা
কাাঁধ বরাবর রাখাই বনয়ম।
২. মুনাজানতর সময় অনননক উভয় হাত অননক গববে
ফাাঁকা কনর অেবা এনকবানর বমবলনয় রানখ। আবার
গকউ গকউ দবড় পাকাননার মত করনত োনক। এসবই
ভুল। বনয়ম হল, উভয় হানতর মােখানন দু’এক আঙ্গুল
পবরমার্ ফাাঁকা রাখা।
৩. অনননক হানতর তালু গচহারামুখী কনর রানখ। অেচ
হানতর তালু আসমাননর বদনক কনর রাখা উবচত।
৪.আল্লাহর হামদ ও রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়া
সাল্লাম-এর প্রবত দরূদ দ্বারা মুনাজাত আরম্ভ করা এবং
হামদ ও দরূদ এবং আমীন দ্বারা মুনাজাত গেষ করা
সুন্নাত। অেচ অনননক এ বনয়ম বযবতনরনকই ‘আল্লাহুম্মা
আমীন’ বনল মুনাজাত শুরু কনর এবং ‘বাহনক্ব লাইলাহা ইল্লাল্লাহু’ বনল মুনাজাত গেষ কনর। এরূপ সব
সময় করনত োকা ববদ‘আত।
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৫. অনননক ফরয নামানযর পর দু‘আ, বযবকর না পনড়ই
সালাম বফরাননার সানে সানে সুন্নাত বা নফল পড়ার
জনয দাাঁবড়নয় যায়। এিাও সুন্নানতর গখলাফ। ফরয
নামানযর পর বকেু সময় দু‘আ-দরূদ, বযবকর-আযকার
ও তাসবীহ-তাহলীল ইতযাবদ পাঠ করা হাদীস দ্বারা
প্রমাবর্ত, এর বযবতক্রমকারীনক হযরত উমর রা. কাাঁনধ
োাঁকুবন বদনয় ববসনয় বদনয়বেনলন এবং হযরত নবী
কারীম  ﷺহযরত উমর রা.-এর এ কাজনক সমেণন
কনরবেনলন এবং বনলবেনলন, ফরয সুন্নাত ও নফল
নামানযর মানে পােণকয না করায় বনী ইসরাঈলনক
বংস কনর গদয়া হনয়বেল। (আবু দাউদ, হাদীস নং- ১০০৭)
তনব মা বরনবর ফরয নামানযর পর সুন্নাত পড়নত
অবধক সময় ববলম্ব করা অনুবচত। মনন মনন মুনাজাত
করা মুিাহাব। কানরা ইবাদনত ববঘ্ন সৃবষ্ট না হনল
আওয়াজ কনর দু‘আ করা জানয়য। অননক ইমাম সানহব
উচ্চ্চঃস্বনর মুনাজাত কনর মাসবূকনদর অববেষ্ট নামানযর
মনধয ববঘ্ন সৃবষ্ট কনরন, এিা নাজানয়য।
জুম‘ু আর বদননর ববনেষ আমল
গয বযবি জুমু‘আর বদনন েয়বি কাজ করনব, গস
জুমু‘আর নামানযর যাওয়ার পনে প্রবত কদনম (পা
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গফলায়) এক বেনরর নফল নামায ও এক বেনরর
নফল গরাযার সওয়াব পানব।
েয়বি কাজ এই১.জুমু‘আর নামানযর উনদ্দনেয ভালভানব গ াসল করা।
২.ওয়াি হওয়ার সানে সানে (আযাননর অনপো না
কনর) মসবজনদ যাওয়া।
৩. পানয় গহাঁনি মসবজনদ যাওয়া।
৪.ইমাম সানহনবর বনকনি বসা। অেণাৎ, যতদূর সম্ভব
সামননর কাতানর বসা।
৫. মননানযা সহকানর খুতবা শুনা।
৬. খুতবার সময় গকান কো না বলা ও গকান কাজ না
করা। (সহীহ ইবনন খুযাইমাহ, হাদীস নং- ১৭৫৮/ নাসায়ী, হাদীস
নং- ১৩৮৪, বতরবমযী, হাদীস নং- ৪৯৬/ আবু দাউদ, হাদীস নং৩৪৫)

বব.দ্র. গকান সহীহ হাদীনস ববর্ণত আমল োড়া অনয
গকান নফল আমনলর বযাপানর এত গববে ফযীলনতর
কো পাওয়া যায় না।
এোড়াও জুমু‘আর বদনন আনরা বকেু আমল করা সুন্নাত।
যো: উত্তম ও পবরষ্কার কাপড় পবরধান করা, আতর
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লা াননা, সূরানয় কাহফ বতলাওয়াত করা, গববে গববে
দুরূদ েরীফ পড়া, সালাতুত তাসবীহ পড়া, দুই খুতবার
মােখানন হাত উঠাননা বযতীত মনন মনন দু‘আ করা,
পুরুষ ও মবহলা সকনলর জনয আসনরর নামানযর পর
বনজ স্থানন বনসই বননচর দরূদ েরীফবি ৮০ বার পাঠ
করা। ِ
ِ ِ ِ
ِ
.اَللَّهُمَّ صَلّ عَلَى مُحَمَّدَن النَّبِيّ األمّيّ وَعَلَى الِه وَسَلّمْ تَسْلِيْمًا
বব.দ্র. ববর্ণত দরূদ েরীনফর ফযীলত এই গয,
আমলকারীর আমলনামায় ৮০ বেনরর ইবাদাত
বনন্দ ীর সওয়াব গলখা হয় এবং তার ৮০ বেনরর গুনাহ
মাফ কনর গদয়া হয়। (ইবনু বােকুয়াল, আল কাওসুল বাদী
বফস সালাবত ওয়াস সালাবম আলাল হাবীববে োফী, পৃ. ২৮৪)

এবং সূযাণ নির বকেুের্ পূবণ হনত সূযাণ ি পযণন্ত গুরুনত্বর
সানে বযবকর ও দু‘আয় বলপ্ত োকা। (আবু দাউদ, হাদীস নং৩৪৭/ আবু দাউদ, হাদীস নং- ১২৯১/ মুিাদরাক, হাদীস নং৩৩৯২/ মুিাদরাক, হাদীস নং- ৮৬৮১)

ঈনদর সুন্নাত সমূহ
(১) অনয বদননর তুলনায় সকানল ঘুম গেনক জাগ্রত
হওয়া। (বাইহাকী, হাদীস নং- ৬১২৬)
(২) বমসওয়াক করা। (তাবঈনুল হাকাইক, ১:৫৩৮)
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(৩) গ াসল করা। (ইবনন মাজাহ, হাদীস নং- ১৩১৫)
(৪) েরী‘আত সম্মত সাজসজ্জা করা। (বুখারী েরীফ, হাদীস
নং- ৯৪৮)

(৫) সামেণয অনুপানত উত্তম গপাোক পবরধান করা।
(বুখারী েরীফ, হাদীস নং- ৯৪৮/ মুিাদরানক হানকম, হাদীস নং৭৫৬০)

(৬) সু বন্ধ বযবহার করা। (মুিাদরানক হানকম, হাদীস নং৭৫৬০)

(৭) ঈদুল বফতনর ঈদ ানহ যাওয়ার পূনবণ বমবষ্ট জাতীয়
গযমন (নখজুর ইতযাবদ) খাওয়া। তনব ঈদুল আযহানত
বকেু না গখনয় ঈনদর নামানযর পনর বননজর কুরবানীর
গ ােত আহার করা উত্তম। (বুখারী েরীফ, হাদীস নং- ৯৫৩/
বতরবমযী েরীফ, হাদীস নং- ৫৪২/ দানরমী হাদীস নং- ১৬০৩)

(৮) সকাল সকাল ঈদ ানহ যাওয়া।(আবু দাউদ, হাদীস
নং- ১১৫৭)
(৯) ঈদুল বফতনর ঈদ ানহ যাওয়ার পূনবণ েদকানয়
বফতর আদায় করা। (দারাকুতনী, হাদীস নং- ১৬৯৪)
(১০) ঈনদর নামায ইদ ানহ আদায় করা, ববনা
অপার তায় মসবজনদ আদায় না করা। (বুখারী েরীফ,
হাদীস নং- ৯৫৬/ আবু দাউদ হাদীস নং- ১১৫৮)
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(১১) গয রািায় ঈদ ানহ যানব সম্ভব হনল বফরার সময়
অনয রািা বদনয় গফরা। (বুখারী েরীফ, হাদীস নং- ৯৮৬)
(১২) পায় গহাঁনি যাওয়া। (আবু দাউদ, হাদীস নং- ১১৪৩)
(১৩) ঈদুল বফতনর ঈদ ানহ যাওয়ার সময় আনি
আনি এই তাকবীর পড়নত োকা. اَلل ُه اَ ْكبَرْ وَلِلّ ِه الْ َحمْ ْد. ْاَللهُ اَ ْكبَرْ اَللهُ َاكْبَ ْر الَ اِلَهَ ِاالَّ الل ُه وَالل ُه اَ ْكبَر
তনব ঈদুল আযহানত যাওয়ার সময় পনে এ তাকবীর
আওয়াজ কনর পড়নত োকনব। (মুিাদরানক হানকম, হাদীস
নং- ১১০৫/ বাইহাকী, হাদীস নং- ৬১৩০)

খানা খাওয়ার সুন্নাত সমূহ
১. উভয় হাত কবি পযণন্ত গধায়া। (আবু দাউদ, হাদীস নং৩৭৬১)

২. দিরখানা বববেনয় খানা খাওয়া। (বুখারী েরীফ, হাদীস
নং- ৫৩৮৬)

বব.দ্র.(ক) প্রেনম খানা তো আল্লাহর গনয়ামনতর বদনক
মুখানপেী হনয় বসা, তারপর দিরখানা ববোননা। (বুখারী
েরীফ, হাদীস নং- ৫৩৮৫, ৫৩৯৯)
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(খ) দিরখানা খুব পবরষ্কার-পবরেন্ন রাখা উবচত। এর
উপর েুিা (উবেষ্ট খাবার) হাবি ইতযাবদ না গফলা বা
তানত পা না রাখা উবচত। (মুসবলম হাদীস নং- ২০৩৩)
৩. (উাঁচু স্বনর) ববসবমল্লাহ পড়া।(বুখারী েরীফ, হাদীস নং৫৩৭৬)

৪. ডান হাত বদনয় খাওয়া। (বুখারী, হাদীস নং- ৫৩৭৬/
মুসবলম, হাদীস নং- ২০২০)

৫. খানার মজবলনস বয়নসর বদক বদনয় বযবন বড় এবং
বুযু ,ণ তাাঁর দ্বারা খানা শুরু করাননা। (মুসবলম, হাদীস নং২০১৭)

৬. খাদয এক ধরননর হনল বননজর সম্মুখ হনত
খাওয়া।(বুখারী েরীফ, হাদীস নং- ৫৩৭৬)
৭.খানদযর গকান অংে পনড় গ নল উবঠনয় (প্রনয়াজনন
পবরষ্কার কনর) খাওয়া।(মুসবলম, হাদীস নং- ২০৩৩)
৮. গহলান বদনয় বনস না খাওয়া।(বুখারী েরীফ, হাদীস নং৫৩৯৮)

৯. খানদযর ত্রুবি গবর না করা।(বুখারী েরীফ, হাদীস নং৫৪০৯)
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১০. জুতা পবরবহত োকনল জুতা খুনল খানা
খাওয়া।(মুিাদরানক হানকম, হাদীস নং- ৭১২৯)
১১. খানার সময় বতনভানব বসা যায়।
ক. উভয় হাাঁিু উবঠনয় এবং পদ যু নল ভর কনর।
(মুসবলম, হাদীস নং- ২০৪৪)

খ. এক হাাঁিু উবঠনয় এবং অপর হাাঁিু বববেনয়। (েরহুস
সুন্নাহ, হাদীস নং- ৩৫৭৭)

. উভয় হাাঁিু বববেনয় অেণাৎ নামানয বসার নযায় বনস
সামানয সম্মুখ পানন েুাঁনক আহার করা। (আবু দাউদ, হাদীস
নং- ৩৭৭৩)

বব.দ্র. উযনরর কারনর্ আসন বদনয় বসারও অনুমবত
আনে।(সূরা নূর, আয়াত-৬১/ আল ইতহাফ, ৫ : ৪৮০)
১২. আহার গ্রহর্ গেনষ খানার পাত্রসমূহ আঙ্গুল দ্বারা
ভালভানব গচনি পবরস্কার কনর খাওয়া। এনত খাবানরর
পাত্রসমূহ আহারকারীর জনয মা বফরাত কামনায় মহান
আল্লাহর দরবানর দু‘আ কনর। হানতর আঙ্গুলসমূহ
যোক্রনম মধযমা, োহাদাত, বৃিা গচনি খাওয়া।(মুসবলম,
হাদীস নং- ২০৩৩/ বতরবমযী, হাদীস নং- ১৮০৪/ তাবরানী
আউসাত, হাদীস নং- ১৬৪৯)
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১৩. খানা গেনষ এই দু‘আ পড়া :
.َالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا مُسْلِمِي
(আবু দাউদ, হাদীস নং-৩৮৫০)

১৪. খানা গেনষ আন দিরখানা উবঠনয় তারপর বননজ
উঠা। (ইবনন মাজাহ, হাদীস নং- ৩২৯৫)
১৫. দিরখানা ও অববেষ্ট খানা উঠাননার সময় এই
দু‘আ পড়াٍ :
ِ
ٍالْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِريًا طَيّبًا مُبَارَكًا فِيهِ غَيْرَ مَكْفِىّ وَالَ ُموَدَّع
. وَالَ مُسْتَغْنًى عَنْهُ رَبَّنَا
(বুখারী েরীফ, হাদীস নং- ৫৪৫৮)

১৬. খানা গখনয় উভয় হাত গধায়া।(বতরবমযী, হাদীস নং১৮৪৬)

১৭. কুবল কনর মুখ পবরষ্কার করা।(বুখারী েরীফ, হাদীস নং৫৪৫৫)

১৮. খানার শুরুনত ববসবমল্লাহ পড়নত ভুনল গ নল স্মরর্
হওয়ার পর খানার মানে এই দু‘আ পড়া :
ْبِسْمِ اللهِ اَوَّلَهُ وَآخِرَه
(আবু দাউদ, হাদীস নং- ৩৭৬৭)
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১৯. কানরা গমহমান হনয় খানা গখনল প্রেনম আল্লাহর
শুকর আদানয় ১৩নং এ ববর্ণত দু‘আ পড়ার পর
গমযবাননর শুকবরয়া আদানয় এই দু‘আ পড়া : (মুসবলম,
হাদীস নং- ২০৫৫)

.
ْاَللّهُمَّ اَطْعِمْ مَنْ اَطْعَمَنِيْ وَإسْقِ مَنْ سَقَانِي
হাদীনস গমযবাননক শুবননয় এ দু‘আবি পড়নতও
উৎসাবহত করা হনয়নে :
َ وَأَفْطَر، ُ وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْمََلَئِكَة، ُأَكَلَ طَعَامَكُمُ األَبْرَار
. ْعِنْدَكُمُ الصَّائِمُوْن
(আবু দাউদ, হাদীস নং- ৩৮৫৪)

২০. খানা খাওয়ার সময় এনকবানর চুপ োকা মাকরূহ।
এজনয খাওয়ার ফাাঁনক ফাাঁনক পরস্পনর ভাল কো
আনলাচনা করা। বকন্তু গয ধরননর কো বা সংবানদ
দুবিন্তা বা ঘৃর্ার উনদ্রক হনত পানর, তা খানার সময়
বলা অনুবচত।(বুখারী েরীফ, হাদীস নং- ৫৩৭৬)
পান করার সুন্নাত সমূহ
১. পাবনর গপয়ালা ডান হাত বদনয় ধরা।(মুসবলম, হাদীস
নং- ২০২০)
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২. বনস পান করা, বসনত অসুববধা না হনল দাাঁবড়নয়
পান না করা। (মুসবলম, হাদীস নং- ২০২৪)
৩. ববসবমল্লাহ বনল পান করা এবং পান কনর
আলহামদুবলল্লাহ বলা।(তাবরানী আওসাতা, হাদীস নং৬৪৫২)

৪. কমপনে বতন শ্বানস পান করা এবং শ্বাস োড়ার
সময় পাবনর পাত্র মুখ হনত সবরনয় গনয়া।(বুখারী েরীফ,
হাদীস নং- ৫৬৩১)

৫. পানত্রর ভাঙ্গা বদক বদনয় পান না করা।(আবু দাউদ,
হাদীস নং- ৩৭২২)

৬. পাত্র যবদ এমন হয়, যার বভতর নজনর আনস না,
গসিার মুনখ মুখ লাব নয় পান না করা। কারর্, তানত
গকান ববষাি প্রার্ী েবত সাধন করনত পানর। (বুখারী
েরীফ, হাদীস নং- ৫৬২৬)

৭. পাবন পান করার পর এই দু‘আ পড়া :
اَلْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِيْ سَقَانَا مَاءً عَذْبًا فُرَاتًا بِرَحْمَتِه وَلَمْ يَجْعَلْهُ مِلْحًا
.اُجَاجًا بِذُنُوْبِنَا
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৮. পানীয় দ্রবয পান কনর কাউনক বদনত হনল ডান
বদনকর বযবিনক আন গদয়া এবং এই ধারাবাবহকতা
অনুযায়ীই গেষ করা।(বুখারী েরীফ, হাদীস নং- ৫৬১৯)
৯. উযূ করার পর গয পানত্র হাত বদনয় পাবন গনয়া হয়,
গস পানত্রর অববেষ্ট পাবন বকবলামুখী হনয় দাাঁবড়নয় পান
করা। এনত বববভন্ন গরা -বযাবধ হনত আনরা য লাভ
হয়।(োমী, ১ : ১২৯/ বুখারী েরীফ, হাদীস নং- ৫৬১৬)
১০. দুধ পান করার পূনবণ এই দু‘আ পড়া :
.ُاَللّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْهِ وَزِدْنَا مِنْه
(আবু দাউদ, হাদীস নং- ৩৭৩০)

দুধ বযতীত অনয গকান পানীয় দ্রবয হনল  وَزِدْنَاএর পনর
 خَيْرًاবৃবি করা। (আমালুল ইয়াওবম ওয়াল্লাইলাহ, ১২৭)
১১. গয বযবি পান করানব তার সবণনেনষ পান করা।
(মুসবলম, হাদীস নং- ৬৮১)

১২. যমযনমর পাবন বকবলামুখী হনয় এ দু‘আ পনড় পান
করা : ِ
ِ
. ٍاَللّهُمَّ اِنّيْ اَسْئَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا وَرِزْقًا وَاسِعًا وَشِفَاءً مِنْ كُلّ دَاء
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(মুসান্নানফ আব্দুর রাজ্জাক, হাদীস নং- ৯১১২/ সুনানন দারাকুতনী,
হাদীস নং- ২৭১২)

ঘুমাননার সুন্নাত সমূহ
১. ইোর নামানযর পর যোসম্ভব তাড়াতাবড় ঘুমানত
গচষ্টা করা, যানত তাহাজ্জুনদর জনয উঠা সহজ হয়।
(বুখারী, হাদীস নং- ৫৪৭)

বব.দ্র. নবী কারীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়া সাল্লাম
যমীন, গচৌবক, কাপনড়র ববোনা, চািাই, চামড়ার ববোনা
ইতযাবদর উপর েয়ন কনরনেন বনল হাদীনস ববর্ণত
আনে। (বুখারী েরীফ, হাদীস নং- ২০৬৯/ োমাবয়নল বতরবমযী,
পৃ. ২২)

২. উযূ কনর েয়ন করা। (বুখারী েরীফ, হাদীস নং- ৬৩১১)
৩. গোয়ার পূনবণ ববোনা ভালভানব গেনড় গনয়া। (বুখারী
েরীফ, হাদীস নং- ৬৩২০)

৪. েয়ননর পূনবণ পবরবহত কাপড় পবরবতণন কনর ঘুনমর
কাপড় পবরধান করা। (আল মাদখাল, ৩ : ১৬২)
৫. েয়ননর পূনবণ ‘ববসবমল্লাহ’ বনল বননম্ন ববর্ণত
কাজগুনলা করা : ১. দরজা বন্ধ করা। ২. মেক বা
পাবনর পাত্র এবং খাদয দ্রনবযর পাত্র ও অনযানয পাত্রসমূহ
গেনক রাখা। যবদ োকার জনয গকান বস্তু না পাওয়া যায়,
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তাহনল ‘ববসবমল্লাহ’ পনড় তার মুনখ একবি লাবি বা েবড়
গরখ গদয়া, ৩. বাবত বনভাননা। (বুখারী েরীফ, হাদীস নং৫৬২৩-২৪)

৬. ঘুমাননার পূনবণ উভয় গচানখ বতনবার কনর সুরমা
লা াননা। (মুিাদরাক, হাদীস নং- ৮২৪৯)
৭. ঘুমাননার পূনবণ বকেু পবরমার্ কুরআন েরীফ
বতলাওয়াত করা। যো : আলহামদু েরীফ, সূরা
কাবফরূন, আয়াতুল কুরসী, আমানার রসূল গেনক সূরা
বাক্বারার গেষ পযণন্ত, সূরা মুলক, আবলফ লাম মীম
বসজদাহ ইতযাবদ বতলাওয়াত করা গববে পড়া সম্ভব না
হনল কমপনে গোি ২/ ৩ বি সূরা পনড় গনয়া।(তাবারানী
কাবীর হাদীস নং-২১৯৫/ আল আদাবুল মুফরাদ, হাদীস নং১২০৯/ বুখারী েরীফ, হাদীস নং- ৩২৭৫)

৮. ঘুমাননার পূনবণ কনয়কবার দরূদ েরীফ পাঠ করা
এবং তাসবীনহ ফানতমী অেণাৎ ৩৩ বার সূবাহানাল্লাহ,
৩৩ বার আলহামদুবলল্লাহ এবং ৩৪ বার আল্লাহু
আকবার পড়া।(বুখারী েরীফ, হাদীস নং- ৩১১৩)
৯. সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক্ব ও সূরা নাস প্রনতযকিা
বতনবার কনর পনড় হানত দম কনর যতিুকু সম্ভব মাো
হনত পা পযণন্ত সমি েরীনর হাত মুনে গদয়া। বতনবার
এরূপ করা।(বুখারী েরীফ, হাদীস নং- ৫০১৭)
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১০. ঘুমাননার সময় ডান কানত বকবলামুখী হনয় গোয়া
সুন্নাত। উপুড় হনয় েয়ন করনত বননষধ করা হনয়নে।
কারর্ এভানব েয়ন করানক আল্লাহ তা‘আলা পেন্দ
কনরন না। (বুখারী েরীফ, হাদীস নং- ৬৩১৪/ সহীহ ইবনন
বহব্বান হাদীস নং- ৫৫৪৯)

১১. েয়ন কনর এ দু‘আ পড়া:
ِ
بِاسْمِكَ رَبّ وَضَعْتُ جَنْبِي وَبِكَ أَرْفَعُ ُه إِ ْن َأمْسَكْتَ نَفْسِي
َفَارْحَمْهَا وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِي
.(বুখারী েরীফ, হাদীস নং- ৬৩২০)

১২. ঘুমাননার পূনবণ বতনবার এই ইবি ফার পড়া :
.ْاَسْتَغْفِرُ اللهَ الَّذِيْ الَ اِلهَ اِ َالّ هُوَ الْحَ ُيّ الْقَ ُيّوْمُ وَاَتُوْبُ اِلَيْه
(বতরবমযী, হাদীস নং- ৩৩৯৭)

১৩. এই দু‘আবিও পড়া:(বুখারী েরীফ, হাদীস নং- ৬৩১৪)
اَللّهُمَّ بِاسْمِكَ اَمُوْتُ وَاَحْيَي
১৪. সবণনেনষ এ দু‘আবি পড়া :
ُك وَفَ َوّضْتُ َأمْرِي إِلَيْكَ وَ َألْجَأْت
َ ْاللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ وَجْهِي إِلَي
َظَهْرِي إِلَيْكَ رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ الَ مَلْ ِجَأَ وَالَ مَنْجَا مِنْكَ إِ َالّ إِلَيْك
.َاللَّهُمَّ آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ وَبِنَبِيّكَ الَّذِي أَرْسَلْت
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(বুখারী েরীফ, হাদীস নং- ২৪৭)

১৫. েয়ন করার পর ভনয় ঘুম না আসনল এই দু‘আ
পড়া
:
ِ
ّبِسْمِ اللَّهِ أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ غَضَبِهِ وَعِقَابِهِ وَشَر
.ِعِبَادِهِ وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِيِ وَأَنْ يَحْضُرُون
(বতরবমযী, হাদীস নং- ৩৫২৮)

১৬. স্বনে ভয়ংকর বকেু গদনখ চেু খুনল গ নল বতনবার
اَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْم
পনড় বাাঁ বদনক েু-েু গফনল পাশ্বণ পবরবতণন কনর গোয়া।
তানত েবতর আর গকান ِ আেংকা োনক ِ না এবং এ
দু‘আবি পড়া : اَللّهُمَّ اِنّيْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرّ هَذِهِ الرُّؤْيَا
(মুসবলম, হাদীস নং- ২২৬২)

১৭. সুনযা হনল দুপুনর খানার পর বকেুের্ কাইলূল্লাহ
করা অেণাৎ েয়ন করা। চাই ঘুম আসুক বা না আসুক।
(বুখারী েরীফ, হাদীস নং-৯৩৯)

ঘুম গেনক উঠার সুন্নাত সমূহ
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১. ঘুম গেনক উনঠই উভয় হাত দ্বারা মুখমণ্ডল এবং
চেুদ্বয়নক হালকাভানব মদণন করা, যানত ঘুনমর ভাব দূর
হনয় যায়।(বুখারী েরীফ, হাদীস নং-১৮৩)
২. ঘুম হনত উঠার পর এই দু‘আ পড়া :
ْاَلْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِيْ اَحْيَانَا بَعْدَ مَا اَمَاتَنَا وَاِلَيْهِ النُّشُوْر
(বুখারী েরীফ, হাদীস নং-৬৩২৪)

৩. যখনই ঘুম হনত উঠা হয়, তখনই বমসওয়াক করা
একিা সুন্নাত। উযূ করার সময় উযূর সুন্নাত বহনসনব
বমসওয়াক করা। (বুখারী েরীফ, হাদীস নং-২৪৫/ আবু দাউদ,
হাদীস নং-৪৭)

বববানহর সুন্নাত সমূহ
১. মাসনূন বববাহ সাদাবসনধ ও অনাড়ম্বর হনব, যা
অপচয়, অপবযয়, গবপদণা ও ববজাতীয় সংস্কৃবত, ানবাদয, বভবডও-অবডও মুি হনব এবং তানত গযৌতুনকর
েতণ বা সামনেণযর অবধক মহরানার েতণ োকনব না।
(তাবরানী আউসাত, হাদীস নং- ৩৬১২)

২. সৎ ও গখাদাভীরু পাত্র-পাত্রীর সন্ধান কনর বববানহর
পয় াম পাঠাননা। গকান বাহানা বা সুনযান পাত্রী গদখা
সম্ভব হনল, গদনখ গনয়া মুিাহাব। বকন্তু আনুষ্ঠাবনকভানব
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ঘিা কনর পাত্রী গদখাননার গয প্রো আমানদর সমানজ
প্রচবলত, তা সুন্নানতর পবরপন্থী ও পবরতযাজয। (ইমদাদুল
ফাতাওয়া, ৪ : ২০০/ বুখারী হাদীস নং- ৫০৯০)

৩. োওয়াল মানস এবং জুমু‘আর বদনন মসবজনদ বববাহ
সম্পাদন করা। উনল্লখয, সকল মানসর গয গকান বদন
বববাহ করা জানয়য আনে। (মুসবলম, হাদীস নং- ১৪২৩/
বাইহাকী, হাদীস নং- ১৪৬৯৯)

৪. বববানহর খবর বযাপকভানব প্রচার কনর বববাহ করা
এবং বববানহর পনর আকদ অনুষ্ঠানন উপবস্থত গলাকনদর
মানে গখজুর বণ্টন করা। (বুখারী েরীফ, হাদীস নং- ৫১৪৭)
৫. সামেণযানুযায়ী মহর ধাযণ করা।(আবু দাউদ: হাদীস নং২১০৬)

৬. বাসর রানত স্ত্রীর কপানলর উপনরর চুল হানত বননয়
এই দু‘আ পড়া :
ِ
َ وأعُوْذُ بِك. ِاَللّهُمَّ إ ِنّيْ أسْألُ ِكَ مِنْ خَيْرِهَا وَخَيْرِ مَا جَبَلْتَ عَلَيْه
. ِمِنْ شَرّهَا وَشَرّ مَا جَبَلْتَ عَلَيْه
(আবু দাউদ, হাদীস নং- ২১৬০)
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৭. স্ত্রীর সনঙ্গ প্রেনম অন্তরঙ্গতা সৃবষ্ট করনব, তারপর
যখনই সহবাস-এর ইো হয়, তখন প্রেনম বননম্নাি
দু‘আ পনড় গননব :
ِ
ِ
. بِسْمِ اللّهِ اَللَّهُمَّ جَنّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنّبِ الشَّيْطانَ مَا رَزَقْتَنَا
(মুসবলম, হাদীস নং- ১৪৩৪)

বব.দ্র. উপনরাি দু‘আ না পড়নল েয়তাননর তােীনর
বাচ্চার উপর কু-প্রভাব পনড়। অতঃপর সন্তান বড় হনল,
তার মনধয ধীনর ধীনর তা প্রকাে গপনত োনক এবং বাচ্চা
নাফরমান ও অবাধয হয়। সুতরাং বপতা-মাতানক খুবই
সতকণ োকা জরুরী।
৮. বাসর রানতর পর দু’হানত আত্মীয়-স্বজন, বন্ধুবান্ধব, শুভাকাঙ্ক্ষী এবং রীব-বমসবকননদর তাওফীক
অনুযায়ী ওলীমা খাওয়াননার আনয়াজন করা। (মুসবলম,
হাদীস নং- ১৪২৭)

বব.দ্র. (ক) গকান পে গযওনরর েতণ করা বননষধ এবং
গেনলর পে গেনক গযৌতুক চাওয়া হারাম। (আহসানুল
ফাতাওয়া, ৫ : ১৩)

(খ) কননর ইযন-এর জনয সােীর গকান প্রনয়াজন নাই।
সুতরাং গেনলর পনের গলাক ইযন শুননত যাওয়া
অনেণক এবং গবপদণা। সুতরাং তা বননষধ। গমনয়র গকান
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মাহরাম বববানহর উবকল হওয়ার অনুমবত বননব।
(মুসবলম, হাদীস নং- ১৪২১)

( ) েতণ আনরাপ কনর বরযাত্রীর নানম বনরর সানে
অবধক সংখযক গলাকজন বননয় যাওয়া এবং কননর
বাড়ীনত গমহমান হনয় কননর বপতার উপর গবাো সৃবষ্ট
করা আজনকর সমানজর একবি জঘনয কু-প্রো, যা
সম্পূর্ণরূনপ পবরতযা করা আবেযক। (মুসনানদ আহমদ,
হাদীস নং- ২০৭২২/ বুখারী হাদীস নং- ২৬৯৭)

(ঘ) ওলীমায় অবতবরি বযয় করা বকংবা খুব উাঁচু মাননর
খানার বযবস্থা করা জরুরী নয়। বরং সামেণযানুযায়ী খরচ
করাই সুন্নাত আদানয়র জনয যনেষ্ট। গয ওলীমায় শুধু
ধনী ও দুবনয়াদার গলাকনদর দাওয়াত করা হয়, দীনদার
ও রীব-বমসবকননদর দাওয়াত করা হয় না, গস
ওলীমানক হাদীনস বনকৃষ্টতম ওলীমা বনল আখযাবয়ত
করা হনয়নে। সুতরাং এ ধরননর বনকৃষ্ট ওলীমার
আনয়াজন গেনক ববরত োকা উবচত।(আবু দাউদ, হাদীস নং৩৭৫৪)

(ঙ) ওলীমার মজবলনস হাবদয়া গলন-গদন বঠক নয়।
গকউ হাবদয়া বদনত চাইনল বননজর সুনযা মত পাবঠনয়
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বদনব, প্রচার করনব না। গ াপনন বদনব, এিাই হাবদয়ার
সুন্নাত।
সফনরর সুন্নাত সমূহ
১. কমপনে দুই বযবি এক সানে সফনর যাওয়া,
পারতপনে একা সফর না করা। (বতরবমযী, হাদীস নং২১৬৫)

২. বাড়ী গেনক ْ بِسْمِ اللهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهপনড় গবর হওয়া।
(আবু দাউদ, হাদীস নং- ৫০৯৫)

৩. যানবাহননর দরজায় ‘ববসবমল্লাহ’ বলনত বলনত পা
রাখা। (আবু দাউদ, হাদীস নং- ২৬০২)
৪. যানবাহনন ভাল ভানব আসন গ্রহনর্র পর বতনবার
আল্লাহু আকবার বনল এই দু‘আ পড়া :
اَلْحَمْ ِدُ لِلّهِ سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِيَ َوإِنَّا
إِلَى رَبّنَا لَمُنْقَلِبُونَ اللَّهُمَّ إِنَّا نَ ِسْأَلُكَ فِي سَ َفرِنَا هَذَا الْبِرَّ وَالتَّقْوَي
ُوَمِنْ الْعَمَلِ مَا تَرْضَى اللَّهُمَّ هَوّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هَذَا وَاطْوِ عَنَّا بُعْ ِدَه
اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ وَالْخَلِيفَةُ فِي األَْهْلِ اللَّهُمَّ إِنّيَأَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ وَكَآبَةِ الْمُنْقَلَبِ وَسُوْءِ الْمَنْظَرِ فِيْ و
. ِالْمَالِ األَْهْل
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(মুসবলম, হাদীস নং-১৩৪২/ নাসাঈ, হাদীস নং ৫৫১৩/ আবু
দাউদ, হাদীস নং ২৫৯৮, ২৫৯৯)

৫. সফনর গকাোও অবস্থাননর প্রনয়াজন হনল, গকান
জায় ায় এমনভানব অবস্থান করা, যানত মানুনষর
চলানফরা ইতযাবদর বযাঘাত না ঘনি। (বুখারী, হাদীস নং৬২২৯)

৬. বননজ বা যানবাহন উপনরর বদনক উঠনত লা নল
আল্লাহু আকবার বলা। (মুসবলম, হাদীস নং- ১৩৪৪)
৭. বননজ বা যানবাহন নীনচর বদনক নামনত বা অবতরর্
করনত লা নল সুবহানাল্লাহ বলা। (বুখারী েরীফ, হাদীস নং২৯৯৩)

৮. দূর হনত ন্তবযস্থান দৃবষ্টন াচর হনতই এই দু‘আ বতন
বার পাঠ করা : اَللّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْهَا
(তাবারানী আউসাত, হাদীস নং- ৪৭৫৫)

৯. ন্তবযস্থানন প্রনবেِ কানল এই দু‘আ
ِ পড়া :
.اَللّهُمَّ ارْزُقْنَا جَنَاهَا وَحَبّبْنَا إلَى اَهْلِهَا وَحَبّبْ صَالِحِىْ اَهْلِهَا إلَيْنَا
(তাবরানী আউসাত, হাদীস নং- ৪৭৫৫)

১০. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়া সাল্লাম ইরোদ
কনরনেন : সফনরর কাযণ গেষ হনলই তাড়াতাবড় বাড়ী
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বফনর আসনব। অযো সফরনক দীঘণ করা ভাল নয়।
(বুখারী েরীফ, হাদীস নং- ১৮০৪)

১১.দীঘণ বদননর সফর গেনষ বাড়ী প্রতযাবতণনকানল হঠাৎ
কনরই ঘনর প্রনবে না করা। বরং প্রেনম বনজ গ্রাম বা
মহল্লার মসবজনদ এনস অবস্থান করা ও দু‘রাক‘আত
নামায পড়া। অতঃপর বাড়ীনত আসার সংবাদ গপৌাঁবেনয়
বকেুের্ অনপো কনর গলাকজননর সানে সাোৎ কনর
বনজ বাড়ীনত প্রনবে করা। গতমবনভানব দীঘণবদন সফর
হনত বপনর এনস ভীর রানত বাড়ীনত প্রনবে না করা।
(মুসবলম, হাদীস নং- ২৭৬৯/ বুখারী েরীফ, হাদীস নং- ১৮০০)

বব.দ্র. সফনরর গপ্রাগ্রামই এরূপ বানানব যানত সকাল
হনল বাড়ী গপৌাঁো যায়। তনব ঘনরর গলাকনদর যবদ তার
ভীর রানত গপৌাঁোর সংবাদ জানা োনক এবং তারা তার
জনয অনপোয় োনক, তনব রানত এনস সরাসবর ঘনর
প্রনবে করায় গকান গদাষ গনই। (বুখারী েরীফ, হাদীস নং৫২৪৭)

১২. সফনর কুকুর, ঘুঙরু ও লঘন্টী সনঙ্গ না রাখা।
গকননা, েয়তান এগুনলার বপেু গনয়, তানত সফনরর
বরকত চনল যায়। উনল্লখয, সখ কনর বাড়ীনত কুকুর
পালা েরী‘আনত বননষধ। (মুসবলম, হাদীস নং- ১৫৭৪/
মুসবলম েরীফ, হাদীস নং- ২১১৩)
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১৩. সফর হনত প্রতযাবতণন কনরِ এই দু‘আ পড়া :
. َآيِبُوْنَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ لِرَبّنَا حَامِدُوْن
(বতরবমযী, হাদীস নং- ৩৪৪০)

নখ কািার সুন্নাত সমূহ
১. সপ্তানহ একবার নখ কািা। (েরহুস সুন্নাহ, হাদীস নং৩০৯০)

২. শুক্রবার জুম‘ু আর নামানয যাওয়ার পূনবণ নখ কািা।
(েরহুস সুন্নাহ, হাদীস নং- ৩০৯১)

৩. উভয় হাত (মুনাজানতর আকৃবতনত ধনর) ডান হানতর
োহাদাত আঙ্গুল গেনক আরম্ভ কনর ধারাবাবহকভানব
বাম হানতর বৃিাঙ্গুবলর নখ গকনি গেষ করা। অতঃপর
সবণনেনষ ডান হানতর বৃিাঙ্গুলীর নখ কািা। (ফাতাওয়ানয়
োমী- ৬ : ৪০৬/ ফাতাওয়ানয় আলম ীরী, ৫ : ৩৫৮)

৪. ডান পানয়র কবনষ্ঠাঙ্গুবল গেনক শুরু কনর
ধারাবাবহকভানব বাম পানয়র কবনষ্ঠাঙ্গুবলর নখ গকনি
গেষ করা। (োমী, ৬ : ৪০৬)
ববববধ সুন্নাত
১. নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়া সাল্লাম পে চলার
সময় রািা হনত গলাকনদর ধাক্কাননা বা সরাননা হত না।
(মুসনানদ আহমাদ, হাদীস নং- ১৪২৩৬)
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২. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়া সাল্লানমর বনকি
গকউ বকেু চাইনল বতবন কখনও না বলনতন না। (অেণাৎ
প্রাবেণত বজবনস োকনল তা বদনয় বদনতন, আর না োকনল
অপার তা প্রকাে করনতন।) (মুসনানদ আহমাদ, হাদীস নং১৪২৯৪)

৩. বপ্রয়নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়া সাল্লাম কানরা মুখ
হনত স্বীয় গচহারা মুবারক বফবরনয় বননতন না যতের্ না
গস তার গচহারা বফবরনয় বনত। গকান বযবি নবী কারীম
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়া সাল্লাম-এর কানন কানন গকান
কো বলনত চাইনল বতবন তার বদনক স্বীয় কান মুবারক
বাবড়নয় বদনতন এবং যতের্ তার কো গেষ না হনতা,
ততের্ স্বীয় কর্ণ মুবারক সবরনয় বননতন না। (ইবনন
মাজাহ, হাদীস নং- ৩৭১৬/ আবু দাউদ, হাদীস নং- ৪৭৯৪)

৪. নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়া সাল্লাম
সাোতকানল বননজই আন সালাম করনতন, তারপর
দু’হানত মুসাফাহা করনতন। অননক বদন পর কানরা
সানে সাোত হনল তার সানে মু‘আনাকাও করনতন।
(আবু দাউদ, হাদীস নং- ৫২১৪/ বুখারী েরীফ হাদীস নং- ৬২৬৫৬২৬৬)

বব.দ্র. সালাম গদয়ার সময় হাত গতালা ববধমণীনদর নীবত।
সুতরাং হাত তুলনব না। তনব আওয়াজ না গপৌাঁোর
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আেংকা োকনল হাত তুলনত পানর। বকন্তু সযালুনির মত
কনর হাত তুলনব না। আর মুসাফাহার সময় প্রনতযনকর
এক হাত অপর বযবির দু‘হানতর মােখানন োকনব।
(বুখারী েরীফ, হাদীস নং-৬২৬৫)

অমুসবলমনদর হযােনসনকর মত কনর হাত ধরনব না।
মু‘আনাকার সময় উভয় বযবি বননজর ডান দণান
একবার বমলানব। সাধারর্ত গলানকরা উভয় বদনক
বতনবার বসনা বমবলনয় োনক এবং ঈনদর বদন
মু‘আনাকার ধুম পনড় যায়। এর গকান বভবত্ত গনই।
৫. রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়া সাল্লাম কাউনক
ববদায় গদয়ার সময় মুসাফাহা করনতন এবং এই দু‘আ
পড়নতন : َ أَسْتَوْدِعُ اللَّهَ دِينَكَ وأمانَتَكَ وَخَوَاتِيمَ عَمَلِك.
(আবু দাউদ, হাদীস নং- ২৬০১)

এবং যানক ববদায় বদনতন
বতবন এ দু‘আবি পড়নতনِ
.ُاَسْتَوْدَعْتُكَ اللَّهَ الَّذِي الَ يُضَيّعُ وَدَائِعَه
(ইবনন মাজাহ হাদীস নং- ২৮২৫)

৬. রাসূনল কারীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়া সাল্লাম
গকান পেন্দনীয় বজবনস হাবসল করনল এই দু‘আ
পড়নতন : ُاَحلَمْدُ لِلَّهِ الَّذي بِنِعْمَتِهِ تَتِمُّ الصَّالِحَات.
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(ইবনন মাজাহ, হাদীস নং- ৩৮০৩)

৭. পোন্তনর মননর ইোর বযবতক্রম ِ গকান পবরবস্থবতর
সম্মুখীন হনল এই দু‘আ পড়নতন :ٍاحلَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلّ حَال.
(ইবনন মাজাহ, হাদীস নং- ৩৮০৩)

৮. রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়া সাল্লাম গকান
সমসযার সম্মুখীন হনল এই দু‘আ পড়নতন :
.ْ بِرَحْمَتِكَ أسْتَغِيث،ُيَا حَيُّ يَا قَيُّوم
(বতরবমযী, হাদীস নং- ৩৫২৪)

৯. হুযুর সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়া সাল্লাম যখন কানরা
বদনক তাকানতন, তখন সম্পূর্ণ গচহারা ঘুবরনয় তাকানতন।
অহংকারীনদর নযায় আড় গচানখ তাকানতন না। (োমাবয়নল
বতরবমযী, পৃ. ১)

১০. হুযুর সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়া সাল্লাম সবণদা সৃবষ্ট
নীচু কনর োকনতন। অবধক লাজুক হওয়ার কারনর্ বতবন
কানরা প্রবত দৃবষ্ট ভনর তাকানত পারনতন না। (োমাবয়নল
বতরবমযী, পৃ. ২)

১১. হুযুর সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়া সাল্লাম পে চলার
সময় বকেুিা সম্মুখ পানন েুাঁনক চলনতন। গদখনল মনন
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হনতা গযন বতবন উপর হনত নীনচর বদনক অবতরর্
করনেন।(োমাবয়নল বতরবমযী, পৃ. ১)
১২. বপ্রয় নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়া সাল্লাম সবার
সানে বমনলবমনে োকনতন, স্বতন্ত্র মযণাদা বজায় গরনখ
চলনতন না। মানে মানে বতবন হাবস-গকৌতুকও করনতন।
তনব গস গকৌতুকও হনতা বািবসম্মত। কাউনক কিাে
কনর বা অবািব কো বনল বতবন গকান গকৌতুক করনতন
না।(োমাবয়নল বতরবমযী,পৃ. ১৫)
বব.দ্র. হাবস গকৌতুক-এর অননক বহকমনতর মনধয একিা
বহকমত বেল গয, এর কারনর্ গলানকরা বনভণনয় তাাঁর
বনকি গয গকান দীনী প্রশ্ন করার সুনযা গপত।
১৩. গকান দুঃস্থ বা বৃিা মবহলা হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইবহ
ওয়াসাল্লানমর সানে কো বলনত চাইনল, রািার
একপানশ্বণ ব নয় বতবন তানদর কো শুননতন। (োমাবয়নল
বতরবমযী, পৃ. ২২)

১৪. রাসূনল আকরাম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়া সাল্লাম
স্বীয় পবরবানরর গলাকনদর বযাপানরও খুব লেয
রাখনতন। যানত তাাঁর দ্বারা তানদর গকানরূপ কষ্ট না হয়।
এজনয রানত ঘর হনত গবর হওয়ার প্রনয়াজন হনল
অতযন্ত ধীরবস্থরভানব উনঠ জুতা পবরধান করনতন এবং
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বনঃেনব্দ দরজা খুনল গবর হনতন। অনুরূপভানব ঘনর
প্রনবে করার সময়ও বনঃেনব্দ প্রনবে করনতন, যানত
ঘুমন্ত বযবিনদর ঘুনমর গকান প্রকার বযাঘাত না
ঘনি।(মুসবলম, হাদীস নং- ১০৩)
১৫. গকান সন্তাননর বয়স সাত বের হনল তানক নামায
এবং েরীয়নতর অনযানয বববধ-ববধান পালনন অভযি
করাননার বননদণে বদনতন। (বতরবমযী, হাদীস নং- ৪০৭)
১৬. সন্তাননর বয়স দে বের হনল প্রনয়াজনন তানক
নামানযর জনয হাত দ্বারা (নবত বা লাবঠ দ্বারা নয়) প্রহার
করার তাকীদ করনতন। (বতরবমযী, হাদীস নং- ৪০৭)
১৭. সকল গ ানত্রর সম্মাবনত ও গনতৃস্থানীয় বযবিবন রণ
প্রবত যোযে সম্মান প্রদেণন করনতন। (োমাবয়নল বতরবমযী,
পৃ. ২৩)

১৮. বদননর সময়নক বতন ভা কনর এক ভা আল্লাহর
ইবাদত এবং দীননর বফবকনরর জনয, এক ভা পবরবারপবরজননর গখাাঁজ-খবর গনয়ার জনয এবং আনরক ভা
বযবি ত কাজ ও বননজর োরীবরক সুস্থতা বজায় রাখার
জনয বনবদণষ্ট কনর গনয়ার তা‘লীম বদনতন।(োমাবয়নল
বতরবমযী, পৃ. ২২)
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১৯. রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়া সাল্লাম-এর প্রবত
অবধক পবরমার্ দরূদ পড়নত োকা, প্রবতনবেীনদর সানে
ভাল বযবহার করা, বড়নদর সম্মান এবং গোিনদর গেহ
করা নবীজীর গুরুত্বপূর্ণ তালীম। (মুসবলম হাদীস নং- ৪০৮/
োমাবয়নল বতরবমযী, পৃ. ২৩)

২০. গকান আত্মীনয়র পে গেনক দুবণযবহার গপনল তানক
মাফ কনর বদনয় তার সানে ভাল সম্পকণ বজায় রাখা
নবীজীর তরীকা। (বুখারী েরীফ, হাদীস নং- ৫৯৯১)
২১. সন্তান ভূবমষ্ঠ হওয়ার পর চাই গস গেনল গহাক বা
গমনয় গহাক হালকা েব্দ কনর তার ডান কানন আযান
এবং বাম কানন ইকামত বলা, গকান বুযুন রণ মুনখ
বচববনয় গখজুর, বমবষ্টদ্রবয বাচ্চার মুনখর তালুনত লাব নয়
গদয়া, সপ্তম বদনন তার সুন্দর নাম রাখা এবং আক্বীকা
করা। (বতরবমযী, হাদীস নং- ১৫১৪, ১৫২২, ১৫১৫/ মুসবলম,
হাদীস নং- ৫৬১৭)

২২.আত্মীয়-স্বজননদর সানে ঘবনষ্ঠ ও আন্তবরক সম্পকণ
রাখা এবং সবণদা সাধযমত তানদর গখাাঁজ-খবর গনয়া।
(বুখারী েরীফ, হাদীস নং- ৫৯৮৭)

২৩. গবা ল, নাভীর নীনচর অংে বনয়বমত পবরস্কার কনর
রাখা, এগুনলা পবরস্কার না করা অবস্থায় চবল্লে বদন
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অবতবাবহত হনয় গ নল গুনাহ ার হনব। (বুখারী েরীফ,
হাদীস নং- ৬২৯৭/ বতরবমযী, হাদীস নং- ২৭৫৮)

২৪. যানদর দাবড় লম্বা হয়, তানদর দাবড় বতন বদনক এক
মুবষ্টর বকেু গববে বা কমপনে এক মুবষ্ট পবরমার্ রাখা
ওয়াবজব। এক মুবষ্ট গেনক গোি কনর রাখা বা এনকবানর
মুবণ্ডনয় গফলা হারাম। গমাচ (ন াাঁফ) কাবচ দ্বারা গোি
গোি কনর রাখা, যানত উপনরর গঠাাঁনির বকনারা স্পষ্ট
গদখা যায়। গেড বা েুর দ্বারা গমাচ একদম মুবণ্ডনয়
গফলা অনুবচত। (বুখারী েরীফ, হাদীস নং- ৫৮৯২, ৫৮৯৩)
২৫. দুবণলনদর প্রবত সুনজর রাখা। তানদর প্রবত যুলুম
হনত গদখনল সাধযানুযায়ী তা প্রবতহত করা। (বুখারী
েরীফ, হাদীস নং- ২৪৪৫)

২৬. বনজ স্ত্রীনক আনন্দ দাননর জনয তার সানে কখননা
কখননা হাবস-গকৌতুক এবং গখাে ল্প করা। (োমাবয়নল
বতরবমযী, পৃ. ১৭)

২৭. মুসলমান ভাইনয়র সাোনত হাবসমুনখ বমবলত
হওয়া। সাোনতর জনয আ ন্তুক ভাইনয়র উনদ্দনেয
বনজস্থান গেনক সামানয সনর ব নয় বা অগ্রসর হনয় তার
প্রবত সম্মান প্রদেণন করা। (বতরবমযী, হাদীস নং- ১৮৩৩/
তাকবমলাতু ফাত্হুল্ মুলবহম, ৩ : ১২৭)

www.islamijindegi.com

২৮. হাাঁবচ বা হাই আসনল হাত বা কাপড় দ্বারা মুখ গেনক
গনয়া এবং যোসাধয েব্দ কম করা। (আবু দাউদ, হাদীস নং৫০২৯)

২৯. ববধমণীনদর মত গদখা যায় বা সতর-এর আকৃবত
প্রকাে পায় বা পুরুষনদর জনয িাখনুর নীনচ কাপড় পরা
হারাম। (বুখারী েরীফ, হাদীস নং- ৫৭৮৭/ মুসনানদ আহমাদ,
হাদীস নং- ৮৬৬৫)

৩০. নীনচর কনয়কবি ববষনয়র প্রবত খুব গববে গখয়াল
রাখা অপবরহাযণ। গকননা, উি কাজগুনলাই দীননর
সারমমণ। এবং উি ববষয়গুনলার ইলম অজণন করা
প্রনতযক মুসলমাননর উপর ফরনয আইন।
ক. বননজর ঈমান আক্বীদা সহীহ ও মজবুত করা।
খ. ইবাদত-বনন্দ ীসমূহ আমলী মেনকর মাধযনম
পবরপূর্ণ সুন্নাত অনুযায়ী বেনখ গনয়া।
. বরবযকনক হালাল রাখার বফবকর করা।
ঘ. বপতা-মাতা, স্ত্রী সন্তান গেনক বননয় সকল আত্মীয়স্বজন ও মুসলমাননদর হক আদানয় সনচষ্ট োকা।
গমািকো, বান্দার হনক্বর বযাপানর খুব গববে বফবকর
রাখা নতুবা সমি ইবাদত-এর সওয়াব গেষ হনয় যানব।
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ঙ. বননজর আত্মার গরান র বচবকৎসার জনয গকান হক্কানী
বুযুন রণ সানে সম্পকণ রাখা।
চ. গুনানহ কবীরা, হারাম, মাকরূনহ তাহরীমী ও
মুেতাববহ মনন হয় এমন বজবনস গেনক কনঠারভানব
পরনহয করা।
ে. বননজর পবরবানরর গলাকজন,আত্মীয়-স্বজন,বন্ধুবান্ধব ও মহল্লাবাসী গলাকনদরনক সবণদা দীননর দাওয়াত
বদনত োকা এবং তানদর দীননর তা‘লীম বদনত োকা।
সারকো, আল্লাহর দীননর জনয প্রবতবদন বকেু সময় গবর
করা। (সূরা বাক্বারা, আয়াত, ১৭৭/ বতরবমযী, হাদীস নং-২২৬৭)
মৃতযু কালীন সুন্নাত সমূহ
১.মৃতুযেযযায় োবয়ত বযবির গচহারা বকবলামুখী কনর
গদয়া এবং তার সামনন বনস তানক শুবননয় কাবলমা
েরীফ পড়নত োকা। তনব তানক কাবলমা পড়ার হুকুম
বদনব না এবং তার পানে বনস সূরা ইয়াসীন পড়া।
উনল্লখয, কাবলমা েরীফ একবার পনড় বননয় তারপর
যবদ দুবনয়াবী গকান কো না বনল তাহনল বদ্বতীয় বার
কাবলমার তালকীন না করা। (মুিাদরাক, হাদীস নং- ১৩০৫/
মুসবলম, হাদীস নং- ৯১৬/ আবু দাউদ, হাদীস নং- ৩১২১)
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২. স্বীয় মৃতুয বনকিবতণী মনন হনল এই দু‘আ পড়নত
োকা : اَللّهُمَّ اغْفِرْ لِيْ وَارْحَمْنِيْ وَألْحِقْنِيْ بِالرَّفِيْقِ األعْلَى
(বতরবমযী, হাদীস নং- ৩৪৯৬/ আবু দাউদ, হাদীস নং- ৩১২১)

৩. যখন রূহ গবর হনে বনল অনুভব হনত োনক, তখন
এই দু‘আ পড়া:
ِ
. ِاللَّهُمَّ أعِنّيْ عَلى غَمَرَاتِ املَوْتِ وَسَكَرَاتِ املَوْت
(বতরবমযী, হাদীস নং- ৯৭৮)

৪. গকান মুসলমাননর মৃতুয সংবাদ শ্রবনর্ এই দু‘আ
পড়া : (মুসবলম, হাদীস নং- ৯১৮)
ْإنّا لِلَّهِ وإنَّا إِلَيْ ِه رَاجِعُوْنَ؛ اَللَّهُمَّ أجُرْنِيْ فِيْ مُصِيبَتِيْ وَأخْلِف
لِيْ خَيْراً مِنْهَا
৫. মৃত বযবির চেুদ্বয় ও মুখ গখালা োকনল বন্ধ কনর
গদয়া। প্রনয়াজন গবানধ মাোর উপর ও েুতনীর নীচ
বদনয় কাপড় গবাঁনধ গদয়া। গচহারা গদখা,আত্মীয়স্বজননদর আসা, জানাযায় গলাক কম হনব এসব কো
বনল দাফনন ববলম্ব করা বননষধ।(মুসবলম, হাদীস নং- ৯২০)
৬. মৃত বযবিনক খানি রাখার সময় বা মৃত বযবির
লােবাহী খাি কাাঁনধ উঠাননার সময় ‘ববসবমল্লাহ’ বলা।
(মুসান্নানফ ইবনন আবী োইবাহ, হাদীস নং- ১২০৬২)
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৭. যোসম্ভব তাড়াতাবড় মৃত বযবিনক গ াসল, কাফন
ও জানাযার নামায সম্পন্ন কনর বনকিস্থ গ ারস্থানন
দাফননর বযবস্থা করা। দাফননর জনয ববনা অপার তায়
দূনরর গ ারস্থানন বা এক েহর গেনক অনয েহনর গনয়া
মাকরূহ। (আবু দাউদ, হাদীস নং- ৩১৮, ৩১৬৫)
বব. দ্র. জানাযার পনর দাফননর পূনবণ হাত তুনল
সবম্মবলতভানব মুনাজাত করা বননষধ এবং জানাযার পর
গেনক মুদণার গচহারা গদখাননা বননষধ। (আহসানুল ফাতাওয়া,
৪: ২১৯/ ইমদাদুল মুফতীন, ৪৪৪ দারুল উলূম, ৫ : ৩০৫)

৮. মৃত বযবির লাে কবনর রাখার সময় এই দু‘আ পড়া
: للا
ُْ ل
ُِ ْللاِ َوعَلى ِملَّ ُِة َرسو
ُ بِس ُِْم.
(আবু দাউদ, হাদীস নং- ১০৪৬/ মুসনানদ আহমাদ, হাদীস নং৪৯৮৯)

৯. কবনর লাে পুনরাপুবর ডান কানত গোয়াননা অেণাৎ
তার গচহারা ও সীনা বকবলামুখী কনর গদয়া। এর জনয
কবনরর তলনদনে পবিম পানশ্বণ উত্তর দবেনর্ লম্বাভানব
এক হাত পবরমার্ তণ করনত হনব অেবা বপনঠর গপেনন
ও মাোর নীনচ মাবির চাকা বদনয় ডান কানত গোয়ানত
হনব। মৃত বযবিনক কবনর বচত কনর শুইনয় শুধু তার
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গচহারা বকবলামুখী কনর বদনলই সুন্নানতর অনুসরর্ হনব
না। (মুিাদরাক, হাদীস নং- ১৯৭)
১০. আত্মীয়-স্বজননদর পে গেনক মৃত বযবির পবরবার
পবরজননর জনয প্রেম বদন খানার বযবস্থা করা উবচত।
মৃত বযবির উপর যানদর ভরর্-গপাষনর্র দাবয়ত্ব বেল,
শুধু তারাই এ খানা খানব। আ ন্তুক গমহমান র্ উি
খানায় েরীক হনব না। বরং তারা সান্ত্বনা বদনয় যত
তাড়াতাবড় সম্ভব চনল যানব। মৃত বযবির গলাকনদর
উপর গবাো সৃবষ্ট করনব না। বতণমানন ববষয়বিনক
গমানিও গখয়াল করা হনে না। গরওয়াজ বহনসনব গলাক
গদখাননার উনদ্দনেয মৃনতর পবরবানরর পে হনত
গকানরূপ খানার আনয়াজন না করা চাই। গতমবনভানব ৪
বদনা, ৭/ ১০ বদনা, বত্রে-চবল্লে কুলখানী ইতযাবদ
ববধমণীনদর রসম। এগুনলা গেনক কনঠারভানব পরনহজ
করনব। চাই মূখণ গলানকরা যতই বদনাম করুক।
আল্লাহর জনয এ সব বদনাম বরদাশত কনর বননব।
‘জীবননর গেষবদন’ বকতাব গেনক ববিাবরত গদনখ বননব।
(বুখারী েরীফ, হাদীস নং- ৫৪১৭/ মুসনানদ আহমাদ, হাদীস নং৯০৫)

১১. কবর খুব গববে উাঁচু না করা এবং পাকা না করা।
(মুসবলম, হাদীস নং- ৯৬৯, ৯৭০)
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১২. কবনরর উপর পাবন বেবিনয় গদয়া। (মুসান্নানফ আব্দুর
রাজ্জাক, হাদীস নং- ৬৪৮১)

১৩. মৃত বযবির দাফনকাযণ সম্পন্ন করার পর হুজুর
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়া সাল্লাম বননজ তার মা বফরাত
কামনায় দু‘আ করনতন এবং অনযনদরনকও
মা বফরানতর দু‘আ করনত বলনতন। ববনেষত মুনকার
নাকীর বফবরেতাদ্বনয়র প্রনশ্নর সম্মুখীন হনয় গস গযন
দৃঢ়পদ ও অববচল োকনত পানর, গস জনয দু‘আ করনত
বলনতন। (আবু দাউদ, হাদীস নং- ৩২২১)
১৪. কবনরর মাোর বদনক এক বযবি সূরা বাকারার শুরু
গেনক ن
ُْ ْ م ْفلِحوপযণন্ত এবং পানয়র বদনক অপর বযবি
ُ آ َمنَُ الرَّسوْ لগেনক গেষ পযণন্ত বতলাওয়াত করনব।
কবনরর চার গকার্ায় খুাঁবি াড়া এবং চার গকার্ায় চার
কুল পড়ার গকান বভবত্ত পাওয়া যায় না। (শুআবুল ঈমান,
হাদীস নং- ৮৮৫৪)

সমাপ্ত
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মাসনূন দূ‘আ
ও দুরূদ
মুফতী মনসূরুল হক
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সূচিপত্র

পৃ:

উযূর শুরুতে পড়তে..
উযূর মাতে পড়তে....
উযূর শেতে উপতরর চিতে োচেতে পড়তে
মসচিতি প্রতেে েরার িূআ
মসচিি শেতে শের হওোর িূআ
আযাতের শেতে িূআ
পাাঁি ওোক্ত ফরয োমাতয পড়ার দু‘আ
খাোর সামতে এতে দু‘আ
খাওোর শুরুতে দু‘আ
খাওোর শুরুতে দু‘আ ভুতে শেতে দু‘আ
পাচে পাে েরার পর পড়তে
দুধ পাে েরার সমে পড়তে
অেচেষ্ট খাো ও িস্তরখাে উঠাতোর দু‘আ
শোোও িাওোে শখতে দু‘আ
অতেের োড়ীতে ইফোতরর পর দু‘আ
টেতেতট প্রতেতের দু‘আ
টেতেট শেতে শের হওোর দু‘আ
ঘুমাতোর পূতেে পড়তে
শয ঘুতম ভে পাে শস ঘুতমর পূতেে পড়তে
ঘুম ো এতে এই দু‘আ পড়তে
ঘুম শেতে িাগ্রে হওোর পর পড়তে

৯
৯
৯
১০
১১
১২
১৩
১৬
১৬
১৬
১৮
১৮
১৮
১৯
২০
২১
২২
২২
২৫
২৫
২৭
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ঘতর ো অেে শোোও প্রতেে েরার দু‘আ
ঘর ো অেে স্থাে শেতে শের হওোর দু‘আ
মতের িাচহিা মুোচেে অেস্থা হতে পড়তে
মতের েেচেক্রম চেছু হতে পড়তে
শোে সমসোর সম্মুখীে হতে পড়তে
শেউ উপোর েরতে োর িেে দু‘আ
োউতে হাচস মুতখ শিখতে পড়তে
মতের মতধে খারাপ চিন্তা আসতে দু‘আ
োউতে শরাোক্রান্ত শিখতে িূ‘আ
সাতপর ভে হতে এ দু‘আ পড়তে
সূযে উঠার সমে পড়তে
মােচরতের আিাতের সমে পড়তে
োপড় পচরধাে েরার দু‘আ
েেুে োপড় পচরধাে েরার দু‘আ
আেো শিখার দু‘আ
মিচেতসর োফফারার দু‘আ
োিাতর শযতে এই দু‘আ পড়তে
শোে মুসেমাতের সাতে সাক্ষাতের দু‘আ
মুসাফাহা েরার দু‘আ
োউতে চেিাে শিোর সমে পড়তে
োতরা শেতে চেিাে শেোর দু‘আ
যােোহতে আতরাহতের দু‘আ
েিীপতে সফতরর দু‘আ
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২৭
২৮
২৯
২৯
২৯
৩০
৩০
৩০
৩১
৩২
৩২
৩৩
৩৩
৩৪
৩৫
৩৫
৩৬
৩৭
৩৭
৩৮
৩৮
৩৮
৪১

সফর অেস্থাে গ্রাম ো মহল্লাে প্রতেতের দু‘আ
সফর শেতে প্রেোেেেতের সমে দু‘আ
আোে শমঘাচ্ছন্ন শিখতে পড়তে
প্রিণ্ড েড়-োোস েইতে শুরু েরতে দু‘আ
অেঃপর েৃচষ্ট হওোর সমে পড়তে
শেেী েৃচষ্ট হতে পড়তে
শমতঘর েিেে শুেতে পড়তে
েেুে িাাঁি শিখতে পড়তে
রিে মাস শুরু হতে এই দু‘আ পড়তে
েতে ক্বিতর পড়ার দু‘আ
োতরা শেতে অেোিাতরর আেংো হতে পড়তে
জ্বর হতে এই দু‘আ পড়তে
অসুস্থ েেচক্ততে শিখতে দু‘আ
েেুে ফে সামতে এতে পড়তে
ঋে পচরতোধ ও শপতরোেীর িূ‘আ
ইফোতরর সমে পড়তে
ইফোতরর পর পড়তে
শোে চেপি শিখতে পড়তে
দুো ও দুেহােতে এভাতে দু‘আ চিতে
েেুে চেচের সাতে প্রেম সাক্ষাতের িূ‘আ
সহোতসর পূতেে এ দু‘আ পড়তে
েীযেপাতের সমে িূ‘আ
ইচস্তখারার দু‘আ
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৪১
৪২
৪৩
৪৩
৪৪
৪৪
৪৪
৪৫
৪৫
৪৬
৪৬
৪৬
৪৭
৪৮
৪৮
৪৯
৪৯
৫০
৫১
৫১
৫২
৫২
৫৩

আল্লাহ ো‘আোর হািে শপে েরার দু‘আ
িুমু‘আর চিে দুরূি
োমাতযর পর এভাতে দু‘আ
চপো-মাোর িেে দু‘আ
চেতির চেচে-োচ্চাতির দু‘আ
চপো-মাো ও সেে মুসেমাতের িেে দু‘আ
দু‘আ-মুোিাে হামি ও সাোে
যমযতমর পাচে পাে েরার দু‘আ
সাইচেেদুে ইচস্তেফার
মুমূেুে েেচক্তর আতে-পাতের
রূহ শের হতচ্ছ অেুভে হতে পড়তে
শোে মুচছেতে আক্রান্ত হতে পড়তে
েি েযর শেতে শহফাযতের দু‘আ
োতরার আপেিে মারা শেতে এই দু‘আ
েেরস্থাতে চেতে এভাতে সাোম েরতে
মুিোতে ডাে োতে রাখার সমে দু‘আ
িাোযার োমাতয েৃেীে োেেীতরর পর িূআ
সোে সন্ধ্োর দু‘আ সমূহ

৫৩
৫৫
৫৮
৫৯
৫৯
৫৯
৬০
৬২
৬৩
৬৪
৬৫
৬৬
৬৬
৬৭
৬৮
৬৮
৬৮
৭০

চিেীে অধোে
দুরূি ও সাোম
দুরূি েরীফ পড়ার চেতিেে

৭৩
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দুরূি েরীফ পাতঠর ফযীেে
১০চট দুরূি েরীফ
দুরূি েরীফ পাঠ েরার পর দু‘আ
দুরূি সম্পচেেে মাসাইে
দু’চট মাসআো
দুরূি পড়ার স্থােসমূহ
দু’চট েো
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৭৪
৭৭
৮১
৮৩
৮৯
৯০
৯২

باسمه تعالى
حامدا ومصليا ومسلما
প্রেম অধোে
মাসেূে দু‘আ
১. উযূর শুরুতে পড়তে- ِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَّنِ الرَّحِيم
অেেঃ আল্লাহর োতম শুরু েরচছ চযচে অসীম িোেু
অেেন্ত িোোে। (আেু িাঊি হািীস েং-১০১/ চেরচমযী হািীস
েং-২৫)

২. উযূর মাতে পড়তেِ
. ْاَّللَّهُمَّ اغْفِرْ لِيْ ذَّنْبِيْ وَّوَّسعْ لِيْ فِيْ دَّارِيْ وَّبَّارِكْ لِيْ فِيْ رِزْقِي
অেেঃ শহ আল্লাহ! আমার গুোহ মাফ েতর চিে। আমার
ঘর প্রেস্ত েতর চিে। আমার চরচযে েৃচি েতর চিে।
(সুোতে েুেরা োসাঈ হািীস েং-৯৯০৮)

৩. উযূর শেতে উপতরর চিতে োচেতে পড়তেأَّشْهَّدُ أَّنْ الَّ إِلَّهَّ إِالَّ اللَّهُ وَّحْدَّهُ الَّ شَّرِيكَّ لَّهُ وَّأَّشْهَّدُ أَّنَّ مُحَّمَّدًا
.ُعَّبْدُهُ وَّرَّسُولُه
অেেঃ আচম (অন্ততরর অোটে চেশ্বাতসর সাতে) সাক্ষে
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(স্বরূপ মুতখ শঘােো) চিচচ্ছ শয, এে আল্লাহ েেেীে
অেে শোে মা‘েুি (ইোিতের শযােে) শেই এেং আচম
আতরা সাক্ষে চিচচ্ছ শয, হযরে মুহাম্মি সাল্লাল্লাহু
‘আোইচহ ওো সাল্লাম োাঁর োন্দা এেং রাসূে। (মুসচেম
হািীস েং-২৩৪,৫৭৭)

অেঃপর
ِ এ দু‘আ পড়তেَّاَّللَّهُمَّ اجْعَّلْنِيْ مِنَّ التَّوَّابِيْنَّ وَّاجْعَّلْنِيْ مِنَّ الْمُتَّطَّهرِيْن
অেে:শহ আল্লাহ! আপচে আমাতে োওোোরীতির
অন্তভুেক্ত েরুে এেং পচেত্রো অিেেোরীতির মতধে
োচমে েরুে। (চেরচমযী হািীস েং-৫৫)
৪. মসচিতি প্রতেে েরার সমে পড়তেْبِسْمِ اللهِ وَّالصَّلَّوةُ وَّالسََّلَّمُ عَّلَّى رَّسُوْلِ اللهِ اَّللهُمَّ افْتَّحْ لِي
.ْاَّبْوَّابَّ رَّحْمَّتِك
অেেঃ আল্লাহ ো‘আোর োতম শুরু েরচছ।আল্লাহ
ো‘আোর রাসূে সাল্লাল্লাহু ‘আোইচহ ওো সাল্লাতমর
প্রচে রহমে ও োচন্ত েচেেে শহাে। শহ আল্লাহ! আমার
িেে আপোর রহমতের িার উন্মুক্ত েতর চিে। (মুসচেম
হািীস েং-৭১৩/ মুসোতি আহমাি হািীস েং-২৬৪৭৩, ২৬৪৭২/
মুসান্নাতফ ইেতে আেী োইো হািীস েং- ২৯৭৫৫/ ইেতে মািাহ
হািীস েং- ৭৭১,মুসোতি আহমাি, ৬:২৮৩, হািীস েংwww.islamijindegi.com

২৬৪৫৯/মুসান্নাতফ ইেতে আেী োইো, হািীস েং-৩৪৩১)

৫. মসচিি
ِ শেতে শের হওোর সমে পড়তে
َّبِسْمِ اللهِ وَّالصَّلَّوةُ وَّالسََّلَّمُ عَّلَّى رَّسُوْلِ اللهِ اَّللهُمَّ اِنيْ اَّسْئَّلُك
.ْمِنْ فَّضْلِك
অেেঃ আল্লাহ ো‘আোর োতম শুরু েরচছ।আল্লাহ
ো‘আোর রাসূে সাল্লাল্লাহু ‘আোইচহ ওো সাল্লাতমর
প্রচে রহমে ও োচন্ত েচেেে শহাে। শহ আল্লাহ! আমার
িেে আপোর েরুোর িার উন্মুক্ত েতর চিে। (মুসচেম
হািীস েং-৭২৮/ মুসোতি আহমাি ৬:২৮৩, হািীস েং-২৬৪৫৯/মুসান্নাতফ
ইেতে আেী োইো, হািীস েং-৩৪৩১, ২৯৭৫৫)

৬. আযাতের শেতে প্রেতম দুরূি েরীফ পতড় এ দু‘আ
পড়তেاَّللهُمَّ رَّبَّ هَّذِهِ الدَّعْوَّةِ التَّامَّةِ وَّالصََّلَّةِ الْقَّائِمَّةِ آتِ مُحَّمَّدًا
َّالْوَّسِيلَّةَّ وَّالْفَّضِيلَّةَّ وَّابْعَّثْهُ مَّقَّامًا مَّحْمُودًا َّالذِي وَّعَّدْتَّهُ ا َِّنك
ْالَّتُخْلِفُ الْمِيْعَّاد
অেেঃ শহ পচরপূেে িাওোে (েো আযাে) ও োমাতযর
মাচেে আল্লাহ! মুহাম্মি সাল্লাল্লাহু ‘আোইচহ ওো
সাল্লামতে উসীো ও উচ্চমযোিা িাে েরুে এেং োাঁতে
মাোতম মাহমুতি আসীে েরুে, যার ওোিা আপচে
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োাঁর সাতে েতরতছে। চেশ্চে আপচে ওোিা ভঙ্গ েতরে
ো। (েুখারী হািীস েং-৬১৪/ মুসচেম হািীস েং ৩৮৪/ োইহােী
হািীস েং-১৯৭২,সুোতে েুেরা োইহােী হািীস েং-২০০৯)

৭. পাাঁি ওোক্ত ফরয োমাতযর পর পড়ার দু‘আ সমূহ(১) ৩ োর। (ইেেুস সুন্নী হািীস েং-১৩৭,১৩৬)
.ِأَّسْتَّغْفِرُ اللهَّ الَّذِيْ الَّ إلَّهَّ إالَّ هُوَّ الْحَّيُ القيُوْمُ وَّأتُوْبُ إليْه
(২) ১ োর
ِاللَّهُمَّ أَّنْتَّ السََّلَّمُ وَّمِنْكَّ السََّلَّمُ تَّبَّارَّكْتَّ يَّا ذَّا الْجََّلَّل
.ْوَّاإلِكْرَّام
(মুসোতি আহমাি হািীস েং-২২৩৬৫/ মুসচেম হািীস েং-৫৯১)
(মুসোতি আহমাি হািীস েং-২২৪১৯/ মুসচেম হািীস েং-১৩৬৩)

(৩) ১ োর
َّ لَّهُ الْمُلْكُ وَّلَّهُ الْحَّمْدُ وَّهُو.ُالَّ إِلَّهَّ إ ِِالَّ اللَّهُ وَّحْدَّهُ الَّ شَّرِيكَّ لَّه
 ِاللَّه َُّم الَّ مَّانِعَّ لِمَّا أَّعْطَّيْتَّ وَّالَّ مُعْطِيَّ لِمَّا.ٌعَّلَّى كُل شَّيْءٍ قَّدِير
.ْمَّنَّعْتَّ وَّالَّ يَّنْفَّعُ ذَّا الْجَّد مِنْكَّ الْجَّد
অেে: আল্লাহ ছাড়া শোে মােুি শেই। চেচে এে োাঁর
শোে েরীে শেই। সেেমে রািত্ব এেমাত্র োাঁর। োরই
িেে সেে প্রেংসা চেচে সে চেছুর উপর ক্ষমোোে,
www.islamijindegi.com

শহ আল্লাহ! আপচে যা চিতে িাে ো শেহ শরাধ েরতে
পাতর ো, আর আপচে যা শরাধ েরতে িাে ো শেহ
চিতে পারতে ো এেং শোে সম্পিোেীতে োর সম্পি
আপোর শেতে রক্ষা েরতে পাতর ো। (েুখারী হািীস েং৮৪৪)

(৪) ১ োর ( اية الكرسىআোেুে েুরসী)
রাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আোইচহ ওো সাল্লাম ইরোি
েতরে: শয েেচক্ত প্রতেেে োমাতযর পর আোেুে েুরসী
পাঠ েরতে, মৃেুে েেেীে শোে চেছু োতে িান্নাতে
প্রতেে েরা শেতে চেরে রাখতে পারতে ো। (সুোতে েুেরা
োসাঈ হািীস েং-৯৯২৮/ ইেেুস্ সুন্নী হািীস েং-১২৩)

(৫) تسبيح فاطمىঅেোৎ ৩৩ োর, ْ سُبْحَّانَّ الله৩৩ োর
ْ اَّلْحَّمْدُ ل َِّله৩৪োর ْ( اَّللهُ اَّكْبَّرমুসচেম হািীস েং-৫৯৫)
(৬) ফির ও মােচরতের পর েো েোর পূতেে ৭ োরِاَّللَّهُمَّ اَّجِرْنِىْ مْنَّ النَّار
(সুোতে েুেরা োসাঈ হািীস েং-৯৯৩৯/ আেু িাউি হািীস েং-৫০৭৯)

(৭) ফির ও মােচরতের পর পড়তে- ৩ োর
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم
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পতড়, ১ োর ( سورة احلشرসূরা হাের)-এর শেে ৩
আোে পড়তে। (চেরচমযী হািীস েং-২৯২৭)
চে.দ্র. েম্বা দু‘আ সমূহ ফরয োমাতযর পতর সুন্নাে ো
োেতে ফরতযর পরই পড়তে, আর সুন্নাে োেতে
সুন্নাে পড়ার পর পড়তে।
৮. খাোর সামতে এতে এ দু‘আ পড়তে. ْ بِسْمِ الله،ِ وَّقِنَّا عَّذَّابَّ النَّار،اَّللَّهُمَّ بَّارِكْ لَّنَّا فِيْمَّا رَّزَّقْتَّنَّا
অেেঃ শহ আল্লাহ! আপচে আমাতিরতে শয চরচযে িাে
েতরতছে োতে েরেে িাে েরুে এেং আমাতিরতে
িাহান্নাতমর োচস্ত শেতে রক্ষা েরুে। (ইেেুস সুন্নী হািীস
েং-৪৫৯, ৪৫৬ /আে আযোর হািীস েং-৬৫০)

৯. খাওোর শুরুতে পড়তে- ْبِسْمِ اللهِ وَّبَّرَّكَّةِ الله.
অেেঃ আল্লাহ ো‘আোর োতম শুরু েরচছ এেং আল্লাহ
ো‘আোর েরেতের সাতে এ খাোর খাচচ্ছ। (মুসোিরাতে
হাতেম হািীস েং-৭২৩৬)

১০. খাওোর শুরুতে দু‘আ পড়তে ভুতে শেতে স্মরে
হওো মাত্রই পড়তেُبِسْمِ اللهِ اَّوَّلَّهُ وَّآخِرَّه.
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অেেঃ আল্লাহ ো‘আোর োতম খাচচ্ছ, এর প্রেমাংতেও
এেং শেোংতেও। (আেু িাউি হািীস েং-৩৭৬৭)
১১. আহাতরর শেতে পড়তে.َّالْحَّمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَّطْعَّمَّنَّا وَّسَّقَّانَّا وَّجَّعَّلَّنَّا مُسْلِمِني
অেেঃ সেে প্রেংসা এেমাত্র আল্লাহ পাতের িেে, চযচে
আমাতিরতে পাোহার েচরতেতছে এেং আমাতিরতে
মুসেমাে োচেতেতছে। (আেু িাউি হািীস েং-৩৮৫১/৩৮৫২
চেরচমযী হািীস েং-৩৪৬৬)

১২. পাচে পাে েরার পর পড়তেاَّلْحَّمْدُ لِلَّهِ الَّذِيْ سَّقَّانَّا عَّذْبًا فُرَّاتًا بِرَّحْمَّتِهِ وَّلَّمْ يَّجْعَّلْهُ مِلْحًا
.اُجَّاجًا بِذُنُوْبِنَّا
অেেঃ সমস্ত প্রেংসা এেমাত্র আল্লাহ োআোর িেে,
চযচে আমাতিরতে স্বীে রহমতে সুস্বাদু, সুচমষ্ট পাচে পাে
েচরতেতছে এেং আমাতির গুোতহর োরতে ো চেক্ত ও
েেোক্ত েতরেচে। (চহেোেুে আউচেো ৮:১৩৭,৯:৪৪৫/
শুআেুে ঈমাে, হািীস েং-৪৪৭৯)

১৩.দুধ পাে েরার সমে পড়তে.ُاللَّهُمَّ بَّارِكْ لَّنَّا فِيهِ وَّزِدْنَّا مِنْه
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অেেঃ শহ আল্লাহ! আপচে এই দুতধর মতধে েরেে িাে
েরুে এেং অচধে পচরমাতে িাে েরুে। (আেু িাউি
হািীস েং-৩৭৩০/ চেরচমযী হািীস েং-৩৪৬৪,৩৪৫৫)

১৪.অেচেষ্টٍ খাো ও িস্তরখাো উঠাতোর
সমে পড়তেِ
ٍالْحَّمْدُ لِلَّهِ حَّمْدًا كَّثِريًا طَّيبًا مُبَّارَّكًا فِيهِ غَّيْرَّ مَّكْفِى وَّالَّ مُوَّدَّع
. وَّالَّ مُسْتَّغْنًى عَّنْهُ ر ََّّبنَّا
অেেঃ সেে প্রেংসা এেমাত্র আল্লাহ পাতের িেে,
অতেে অতেে প্রেংসা এেং পচেত্র ও েরেেপূেে
প্রেংসা। শহ প্রভু! এ খাোতে ো যতেষ্ট মতে েরা শযতে
পাতর (শয আর প্রতোিে হতে ো), আর ো এতে সম্পূেে
চেিাে শিো শযতে পাতর (শয আর োর সাক্ষাতের
প্রতোিে হতে ো) ো এ হতে শে-পরওো হওো শযতে
পাতর। (েুখারী হািীস েং-৫৪৫৮/ চেরচমযী হািীস েং-৩৪৬৫ /
আেু িাউি হািীস েং-৩৮৫১)

১৫. িাওোে খাওোর দু‘আ- শোোও িাওোে শখতে
প্রেতম আল্লাহ ো‘আোর শোের আিাে েরতে,
োরপর শমিোতের িেে দু’চট দু‘আ েরতে(ে) িুতপ িুতপ চেতের দু‘আ পড়তে. ْاَّللَّهُمَّ اَّطْعِمْ مَّنْ اَّطْعَّمَّنِىْ وَّاسْقِ مَّنْ سَّقَّانِي
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অেেঃ শহ আল্লাহ! শয আমাতে আহার েচরতেতছ আপচে
োতে আহার িাে েরুে এেং শয আমাতে পাে
েচরতেতছ োতে আপচে পাে েরাে। (মুসোতি আহমাি
হািীস েং-২৩৮০৮/ মুসচেম হািীস েং-২০৫৫)

(খ) চেতের দু‘আ শমিোেতে শুচেতে পড়তেَّ وَّأَّفْطَّر، ُ وَّصَّلَّتْ عَّلَّيْكُمُ الْمََّلَّئِكَّة، ُأَّكَّلَّ طَّعَّامَّكُمُ األَّبْرَّار
َّ ُعِنْدَّكُم
. َّالصائِمُون
অেেঃ আল্লাহ েরুে শযে (এমচেভাতে) শেেোর
শোতেরা শোমাতির খাো খাে এেং শফতরেোেে শযে
শোমাতির উপর রহমে েেেতের দু‘আ েতর এেং
শরাযািারেে শযে শোমাতির োড়ীতে ইফোর েতর।
(মুসোতি আহমাি হািীস েং-১২৪০৬/ োইহােী হািীস েং৮২২৭,আেু িাউি হািীস েং-৮২২৭)

১৬.অতেের োড়ীতে ইফোর েরতে এ দু‘আ পাঠ
েরতেُأَّفْطَّ َّر عِنْدَّكُمُ الصَّائِمُوْنَّ وَّأَّكَّلَّ طَّعَّامَّكُمُ األَّبْرَّارُ وَّصَّلَّتْ عَّلَّيْكُم
. ُالْمََّلَّئِكَّة
অেেঃ আল্লাহ েরুে- শযে (এমচেভাতে) শরাযািারেে
শোমাতির োড়ীতে ইফোর েতর এেং শেে শোতেরা
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শযে শোমাতির খাো খাে এেং শফতরেোেে শযে
শোমাতির উপর রহমতের দু‘আ েতর। (মুসোতি আহমি
হািীস েং-১২১৭৭/আসসুোেুে েুেরা োসাঈ হািীস েং-১০১২৯/
ইেেুস্ সুন্নী হািীস েং-২৯৯)

১৭. প্রস্রােখাো ও পােখাোে প্রতেতের
পূতেে পতড়
ِ
َّ
َّ
চেতে- ِ بِسْمِ اللهِ اللهُم إِنى أَّعُوذُبِكَّ مِنَّ الْخُبُثِ وَّالْخَّبَّائِث.
অেেঃ আল্লাহ ো‘আোর োতম, শহ আল্লাহ! আচম
আপোর চেেট ক্ষচেোরে ের ও োরী চজ্বে, েেোে
হতে আশ্রে প্রােেো েরচছ। (চেরচমযী হািীস েং-৬০৫/ েুখারী
হািীস েং-১৪২/ত্বোরােী আউসাে, হািীস েং-২৮০৩)

১৮. প্রস্রােখাো ও পােখাো
শেতে শের হওোর পর
ِ
পড়তে-ْ وَّعَّافَّانِي، غُفْرَّانَّكَّ الْحَّمْدُ لِلَّهِ الَّذِيْ أَّذْهَّبَّ عَّنيْ األَّذَّي
অেেঃ শহ আল্লাহ! আচম আপোর চেেট ক্ষমা িাচচ্ছ।
সেে প্রেংসা শসই মহাে আল্লাহ ো‘আোর িেে, চযচে
আমার শেতে েষ্টিােে েস্তু িূর েতর চিতেতছে এেং
আমাতে সুস্থ শরতখতছে। (আেু িাউি হািীস েং-৩০/ চেরচমযী
হািীস েং-৭/ ইেতে মািাহ হািীস েং-৩০১)

১৯. ঘুমাতোর পূতেে পড়তে- اللَّهُمَّ بِاسْمِكَّ أَّمُوتُ وَّأَّحْيَّا
অেেঃ শহ আল্লাহ! আচম আপোরই োতম মৃেুেেরে েরে
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এেং আপোরই োতমর সাতে িীচেে োেে। (েুখারী
হািীস েং-৬৩২৫,৬৩১৪)

এরই সাতে চেতোক্ত দু’চট দু‘আও পড়তে- ِ
بِاسْمِكَّ رَّب وَّضَّعْتُ جَّنْبِي وَّبِكَّ أَّرْفَّعُهُ إِنْ أَّمْسَّكْتَّ نَّفْسِي
َّ فَّارْحَّمْهَّا وَّإِنْ أَّرْسَّلْتَّهَّا فَّاحْفَّظْهَّا بِمَّا تَّحْفَّظُ بِهِ عِبَّادَّكَّ ال
َّصالِحِني
অেেঃ শহ আমার রে! আচম আমার েরীরতে আপোর
োতম চেছাোে রাখোম(েেে েরোম) এেং আপোরই
োতম চেছাো শেতে উঠাতো। আপচে যচি ঘুতমর মতধে
আমার েফসতে উচঠতে শেে োহতে োতে ক্ষমা েতর
চিতেে। আর যচি ো উচঠতে শেে োহতে োতে আপোর
শেে োন্দাতির মে চহফািে েরতেে। (েুখারী হািীস েং৬৩২০)

َّ
ُالله َُّم أَّسْلَّمْتُ وَّجْهِي إِلَّيْكَّ وَّف ََّّوضْتُ أَّمْرِي إِلَّيْكَّ وَّأَّلْجَّأْت
َّظَّهْرِي إِلَّيْكَّ رَّغْبَّةً وَّرَّهْبَّةً إِلَّيْكَّ الَّ مَّلْ ِجَّأَّ وَّالَّ مَّنْجَّا مِنْكَّ إ َِّال إِلَّيْك
.َّاللَّهُمَّ آمَّنْتُ بِكِتَّابِكَّ الَّذِي أَّنْزَّلْتَّ وَّبِنَّبِيكَّ الَّذِي أَّرْسَّلْت
অেেঃ শহ আল্লাহ! আচম আমার শিহারা (আত্মাতে)
আপোর চেেট শসাপিে েরোম এেং আমার সেে েমে
আপোর উপর শসাপিে েরোম এেং আচম আমার পৃষ্ঠ
আপোর চেেট অপেে েরোম আপোর রহমতের
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প্রেোোে এেং আপোর আযাতের ভতে। আর আপোর
রহমতের আশ্রে ও পাোহ ছাড়া অেে শোে আশ্রেস্থে
োই। শহ আল্লাহ! আপোর অেেীেে চেোতের উপর
ঈমাে আেোম এেং আপোর শপ্রচরে েেী সাল্লাল্লাহু
‘আোইচহ ওো সাল্লাম এর উপর ঈমাে আেোম।
(েুখারী হািীস েং-২৪৭)

২০. শয ঘুতম ভে পাে শস ঘুতমর পূতেে অেো োতরা
ভতে ঘুম শভতঙ্গ
শেতে এ দু‘আ পড়তেِ
ْأَّعُوذُ بِكَّلِمَّاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ غَّضَّبِهِ وَّعِقَّابِهِ وَّشَّر عِبَّادِهِ وَّمِن
َّ ِهَّمَّزَّات
.ِالشيَّاطِنيِ وَّأَّنْ يَّحْضُرُون
অেেঃ আচম আল্লাহ ো‘আোর োচেমাতে োম্মার উচছো
চিতে োাঁর শক্রাধ, োচস্ত এেং োাঁর োন্দাতির অচেষ্টো
শেতে আশ্রে িাচচ্ছ এেং েেোতের ওোসওোসা ও োর
উপচস্থচে হতে পাোহ িাচচ্ছ।(চেরচমযী হািীস েং৩৫২৮/ মুসোতি আহমাি, হািীস েং-৬৬৯৬)
২১.ঘুম ো এতে এ দু‘আ পড়তেْاللَّهُمَّ رَّبَّ السَّمَّوَّاتِ السَّبْعِ وَّمَّا أَّظَّلَّتْ وَّرَّبَّ األَّْرَّ ِضِنيَّ وَّمَّا أَّق َِّلَّت
َّ َّب
َّ وَّر
ْالشيَّاطِنيِ وَّمَّا أَّض ََّّلتْ كُنْ لِي جَّارًا مِنْ شَّر خَّلْقِكَّ كُلهِم
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َّجَّمِيعًا أَّنْ يَّفْرُطَّ عَّلَّيَّ أَّحَّ ٌد مِنْهُمْ أَّوْ أَّنْ يَّبْغِيَّ عَّزَّ جَّارُكَّ وَّجَّل
.َّثَّنَّاؤُكَّ وَّالَّ إِلَّهَّ غَّيْرُكَّ الَّ إِلَّهَّ إ َِّال أَّنْت
অেেঃ শহ আল্লাহ! আপচে সপ্ত আোতের প্রচেপােে এেং
ঐ সেে েস্তুর প্রচেপােে, যার উপর সপ্তম আোে
চেস্তার েতর আতছ এেং চযচে সমগ্র িচমতের প্রচেপােে
এেং ঐ সেে েস্তুর প্রচেপােে যা সমগ্র িচমে েহে
েতর আতছ এেং চযচে েেোে ও ঐ শোেতির
প্রচেপােে যাতিরতে েেোে শোমরা েতরতছ। শহ
প্রচেপােে আল্লাহ! আপচে সমগ্র মাখেুতের অচেষ্ট হতে
আমার রক্ষাোরী এেং আশ্রেিাো হতে যাে। যাতে এ
সেে মাখেুতের মধে হতে শোে মাখেুে আমার উপর
অেোিার-অচেিার েরতে ো পাতর। চেশ্চেই এেমাত্র
আপোর আচশ্রে েেচক্তই প্রভােোেী চেরাপি এেং
এেমাত্র আপোর প্রেংসাই অচে মহাে। আপচে ছাড়া
অপর শোে মা‘েুি শেই। এেমাত্র আপচে ইোিতের
শযােে। (চেরচমযী হািীস েং-৩৫২৩)
২২.ঘুম শেতে িাগ্রে হওোর পর পড়তে.ُالْحَّمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَّحْيَّانَّا بَّعْدَّ مَّا أَّمَّاتَّنَّا وَّإِلَّيْهِ النُشُوْر
অেেঃ সেে প্রেংসা আল্লাহ পাতের চযচে আমাতিরতে
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মৃেুে িাতের পর পুেরাে িীচেে েতরতছে এেং মৃেুের
পর োাঁরই চেেট আমাতির প্রেোেেেে েরতে হতে।
(েুখারী হািীস েং-৬৩২৪/ মুসচেম হািীস েং-২৭১১)

২৩. ঘতর ো অেে শোোও প্রতেে েরার দু‘আ ِ
، باسْمِ اللَّهِ وَّجلْنا،ِاللَّهُمَّ إِني أسألُكَّ خَّيْرَّ املَّوْلِجِ وَّ ِخَّيْرَّ املَّخْرَّج
َّ  وَّعَّلى،اللهِ خَّرَّجْنا
َّ ِوباسْم
.اللهِ رَّبنا تَّو ََّّكلْنا
অেেঃ শহ আল্লাহ! আচম আপোর চেেট চভেতর প্রতেে
েরার এেং শের হওোর মঙ্গে োমো েরচছ। আমরা
আল্লাহ ো‘আোর োতম প্রতেে েরোম এেং আল্লাহ
ো‘আোর োতম শের হোম এেং আমরা আমাতির
প্রচেপােে আল্লাহ ো‘আোর উপর ভরসা েরোম।
(আেু িাউি হািীস েং-৫০৯৬,৫০৯৮)

২৪. ঘর শেতে ো অেে শোে স্থাে শেতে শের হওোর
দু‘আ- ِبِسْمِ اللَّهِ تَّوَّكَّلْتُ عَّلَّى اللَّهِ الَّ حَّوْلَّ وَّالَّ قُوَّةَّ إِالَّ بِاللَّه.
অেেঃ আল্লাহ ো‘আোর োতম (শের হোম), আচম
আল্লাহ ো‘আোর উপর ভরসা েরোম।আল্লাহর
োওফীে ছাড়া গুোহ শেতে শোঁতি োো ো শোে শেে
োি েরা সম্ভে েে। (চেরচমযী হািীস েং-৩৪৩৫/ আেু িাউি
হািীস েং-৫০৯৫, ৫০৯৭)
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২৫.মতের িাচহিা মুোচেে অেস্থা হতে পড়তে.ُاحلَّمْدُ لِلَّهِ الَّذي بِنِعْمَّتِهِ تَّتِمُ الصَّالِحَّات
অেেঃ সেে প্রেংসা আল্লাহ পাতের িেে, যার
শেোমতের েতিৌেতে সেেপ্রোর পূেেমে োি সমাধা ও
সম্পন্ন হে। (ইেতে মািাহ হািীস েং-৩৮০৩/ মুসোিরাতে
হাতেম হািীস েং-১৮৪০,আে আযোর, হািীস েং-৮৩৭)

২৬. মতের েেচেক্রম
চেছু হতে পড়তেِ
ٍاحلَّمْدُ لِلَّهِ عَّلَّى كُل حَّال.
অেেঃ সেোেস্থােই আল্লাহ ো‘আোর প্রেংসা ও শোের
আিাে েচর। (ইেতে মািাহ হািীস েং-৩৮০৩/মুসোিরাতে
হাতেম হািীস েং-১৮৪০)

২৭. শোে সমসোর সম্মুখীে হতে পড়তেُ بِرَّحْمَّتِكَّ أسْتَّغِيث،ُيا حَّيُ يا قَّيُوم
অেেঃ শহ চিরঞ্জীে সেে েস্তুর ধারে আচম আপোর
রহমতের সাহাযে প্রােেো েরচছ। (চেরচমযী হািীস েং৩৫২৪/ আে আযোর হািীস েং-৩০৭)

২৮.শেউ উপোর েরতে োর িেে এ েতে দু‘আ
েরতে- ًجَّزَّاكَّ اللَّهُ خَّيْرا
অেেঃ আল্লাহ ো‘আো আপোতে উত্তম প্রচেিাে িাে
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েরুে। (ইেেুস সুন্নী হািীস েং-২৭৬, আে আযোর হািীস েং-৮০৬)
২৯. োউতে হাচসমুতখ শিখতে পড়তে- َّأَّضْحَّكَّ اللَّهُ سِنَّك
অেেঃ আল্লাহ পাে আপোতে চির হাচসমুখ রাখুে। (েুখারী
হািীস েং-৩২৯৪)

৩০. মতে ওোসওোসা আসতে পড়ার দু‘আ
মতের মতধে খারাপ চিন্তা ো আল্লাহ, রাসূে, পরোে
প্রভৃচের েোপাতর শোে ওোসওোসা এতে চেতের
দু‘আচট পড়তে এেং সাতে সাতে অেে শোে ভাে
োতির চফচেতর মতোচেতেে েরতে। ِآمَّنْتُ باللَّهِ وَّرُسُلِه.
অেেঃ আচম আল্লাহ ো‘আোর চেেট েেোে শেতে
পাোহ (আশ্রে) িাচচ্ছ এেং আল্লাহ পাে ও োাঁর রাসূে
সাল্লাল্লাহু ‘আোইচহ ওো সাল্লাম-এর উপর ঈমাে
এতেচছ। (মুসচেম হািীস েং-১৩৪/৬২৩, ৬২৪-৬২৫, ইেেুস সুন্নী
হািীস েং-৬২৯)

৩১. োউতে েচঠে শরাোক্রান্ত ো খারাপ অেস্থাে
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ْاَّلْحَّمْدُ لِلَّهِ الَّذِيْ عَّافَّانِيْ مِمَّا ابْتَلَّكَّ بِهِ وَّفَّضَّلَّنِيْ عَّلَّى كَّثِريٍ مِمَّن
. ًخَّلَّقَّ تَّفْضِيَل
অেেঃ েুচম শয চেপতি ো শরাতে পচেে হতেছ, ো হতে
আল্লাহ পাে শয আমাতে মুক্ত শরতখতছে এেং আমাতে
শয অতেে মাখেুে হতে ভাে অেস্থাে এেং সম্মাতে
শরতখতছে এিেে আচম আল্লাহ পাতের শোেরগুিারী
এেং প্রেংসা আিাে েরচছ। (চেরচমযী হািীস েং-৩৪৪১/
ইেতে মািাহ হািীস েং-৩৮৯২)

৩২. সাতপর ভে হতে এ দু‘আ পড়তে. اِنَّا نَّسْئَّلُكَّ بِعَّهْدِ نُوْحٍ وَّبِعَّهْدِ سُلَّيْمَّانَّ بْنِ دَّاؤُدَّ اَّنْ الَّ تُؤْذِيْنَّا
অেেঃ ও শহ সাপ! আমরা েূহ্ আোইচহস সাোম এেং
সুোইমাে আোইচহস সাোতমর অঙ্গীোতরর েো
শোতির স্মরে েচরতে চিচচ্ছ। শোরা আমাতির শোে
ক্ষচে েচরস ো এেং আমাতির েষ্ট চিস ো। (চেরচমযী
হািীস েং-১৪৮৯, ১৪৮৫)

৩৩. সূযে উঠার সমে পড়তেالْحَّمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَّقَّالَّنَّا يَّوْمَّنَّا هَّذَّا وَّلَّمْ يُهْلِكْنَّا بِذُنُوبِنَّا
অেেঃ সেে প্রেংসা ঐ আল্লাহ ো‘আোর িেে চযচে
আিতের চিতে আমাতিরতে ক্ষমা েতর চিতেতছে এেং
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গুোতহর োরতে আমাতিরতে ধ্বংস েতরেচে। (মুসচেম
হািীস েং-৮২২)

৩৪.মােচরতের আিাতের সমে পড়তেاَّللَّهُمَّ هَّذَّا إقْبَّالُ لَّيْلِكَّ وَّإِدْبَّارُ نَّهَّارِكَّ وأصْوَّاتُ دُعَّاتِكَّ فَّاغْفِرْ لِي
অেেঃ শহ আল্লাহ! এখে আপোর রাচত্রর আেমে ও
চিতের েমে এেং আপোর প্রচে আহ্বােোরী
মুআযচযতের ধ্বচের (আযাতের) সমে। সুেরাং আপচে
আমাতিরতে ক্ষমা েতর চিে। (মুসোিরাতে হাতেম হািীস েং৭৪৫, আেু িাউি হািীস েং-৫৩০/ আে আযোর, হািীস েং-২১২)

৩৫.
ِ োপড় পচরধাে েরার সমে পড়তেالْحَّمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَّسَّانِى هَّذَّا الثَّوْبَّ وَّرَّزَّقَّنِيهِ مِنْ غَّيْرِ حَّوْلٍ مِنى
. ٍوَّالَّ قُوَّة
অেেঃ আল্লাহ ো‘আোর প্রেংসা ও শোের আিাে েরচছ
শয, চেচে আমার শোেই েচক্ত-সামেেে ো োো সতেও
আমাতে এ োপতড়র েেেস্থা েতরতছে ও পচরধাে
েচরতেতছে। (আেু িাউি হািীস েং-৪০২৩/,৪০২৫/ আে
আযোর হািীস েং-৩৪ মুসোিরাতে হাতেম হািীস েং-৭৫৬৮)

৩৬.েেুে োপড় পচরধাে েরার দু‘আ
ْالْحَّمْدُ لِلَّهِ الَّذِيْ كَّسَّانِيْ مَّا أُوَّارِيْ بِهِ عَّوْرَّتِيْ وَّأَّتَّجَّمَّلُ بِهِ فِي
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. ْحَّيَّاتِي
অেেঃ আল্লাহ ো‘আোর প্রেংসা ও শোের আিাে েরচছ
শয, চেচে আমাতে েজ্জাস্থাে ঢাোর িেে এেং িীেেতে
শসৌন্দযেমে েরার িেে োপড় িাে েতরতছে। (মুসোতি
আহমাি হািীস েং-৩০৫/ চেরচমযী হািীস েং-৩৫৬০)

৩৭. আেো শিখারِ দু‘আ
.ْ اللَّهُمَّ كَّمَّا حَّسَّنْتَّ خَّلْقِيْ فَّحَّسنْ خُلُقِي،ِاَّحلَّمْدُ لِلَّه
অেেঃ সেে প্রেংসা আল্লাহর, শহ আল্লাহ! আপচে
আমাতে শযরূপ সুন্দর শিহারা িাে েতরতছে েদ্রূপ
আমার স্বভাে-িচরত্রতেও সুন্দর েতর চিে। (ইেেুস সুন্নী হািীস
েং ১৩৬, আে আযোর হািীস েং-৭৮৩/ ইেেুস সুন্নী হািীস েং ১৬২)

৩৮. মিচেতসর োফফারার দু‘আ
َّ أسْتَّغْفِرُك،َّ أشْهَّدُ أنْ الَّ إلَّهَّ إِالَّ أنْت،َّسُبْحَّانَّكَّ اللَّهُمَّ وبِحَّمْدِك
. َّوأتُوْبُ إِلَّيْك
অেেঃ শহ আল্লাহ! আমরা আপোর পচেত্রো েেেো েরচছ
এেং প্রেংসা েেক্ত েরচছ। আচম সাক্ষে চিচচ্ছ শয,
আপচে ছাড়া অেে শোে মা‘েুি শেই, আচম আপোর
চেেট ক্ষমা িাচচ্ছ এেং আপোর চিতেই ধাচেে হচচ্ছ।
(চেরচমযী হািীস েং-৩৪৪২/আেু িাউি হািীস েং-৪৮৫৯)
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৩৯. োিাতর যাওোর পর এ দু‘আ পড়তে يُحْيِي،ُ لَّهُ املُلْكُ وَّلَّهُ احلَّمْد،ُالَّ إِلَّهَّ إِالَّ اللَّهُ وَّحْدَّهُ ال شَّرِيْكَّ لَّه
ٍ بِيَّدِهِ اخلَّيْرُ وَّهُوَّ عَّلى كُل شَّيْء،ُويُمِيتُ وَّهُوَّ حَّيٌ ال يَّمُوت
. ٌقَّدِيْر
অেেঃ এে আল্লাহ ো‘আো েেেীে অেে শোে মা‘েুি
শেই। চেচে এে, োাঁর শোে েরীে শেই। সেে রািত্ব
োাঁরই এেং োাঁরই িেে সেে প্রেংসা। চেচেই িীচেে
েতরে এেং চেচেই মৃেুে শিে এেং চেচে চিরঞ্জীে-অমর।
চেচে েখেও মৃেুেেরে েতরে ো। োাঁর হাতেই সেে
েেোতের িাচেোচঠ। চেচে সেেেচক্তমাে। (চেরচমযী হািীস
েং-৩৪৩৭/ ইেেুস সুন্নী হািীস েং-১৮২)

৪০. শোে মুসেমাতের সাতে সাক্ষাৎ হতে েেতে. ْاَّلسََّلَّمُ عَّلَّيْكُمْ وَّرَّحْمَّةُ اللهِ وَّبَّرَّكَّاتُه
অেেঃ আপোর উপর োচন্ত ও আল্লাহ পাতের রহমে
এেং েরেে েচেেে শহাে। (চেরচমযী হািীস েং-২৬৯৪)
সাোতমর উত্তরْوَّعَّلَّيْكُمُ السََّلَّمْ وَّرُحْمَّةُ اللهِ وَّبَّرَّكَّاتُه.
অেেঃ এেং আপোর উপরও োচন্ত ও আল্লাহ পাতের
রহমে এেং েরেে েচেেে শহাে। (ইেেুস সুন্নী হািীস েং২৩৫, সহীহ ইেতে চহব্বাে হািীস েং-২৩৫)
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৪১. মুসাফাহা েরার দু’আْيَّغْفِرُ اللهُ لَّنَّا وَّلَّكُم.
অেেঃ আল্লাহ ো‘আো আমাতির এেং আপোতিরতে
ক্ষমা েরুে। (আেু িাউি হািীস েং-৫২১১)
৪২. োউতে চেিাে শিোর সমে পড়তে.َّأسْتَّوْدِعُ اللَّهَّ دِينَّكَّ وأمانَّتَّكَّ وَّخَّوَّاتِيمَّ عَّمَّلِك
অেেঃ শোমার িীে-ঈমােতে এেং শোমার
আমােেিারীতে এেং শোমার হুসতে খাচেমাতে
(ঈমাতের উপর মৃেুে) আল্লাহ ো‘আোর হাতে শসাপিে
েরচছ। (আেু িাউি হািীস েং-২৬০০/ মুসোিরাতে হােীম
হািীস েং-২৪৭৬)

৪৩. োতরা শেতে চেিাে
শেোর সমে এ দু‘আ পড়তেِ
ُاسْتَّوْدَّعْتُكَّ اللَّهَّ الَّذِي الَّ يُضَّيعُ وَّدَّائِعَّه.
অেেঃ আচম শোমাতে এমে সত্তার োতছ আমােে শরতখ
যাচচ্ছ, চযচে োর আমােে েখেও েষ্ট েতরে ো।
(মুসোতি আহমাি হািীস েং-৯২৩০)

৪৪. যােোহতে আতরাহতের দু‘আপ্রেতম “চেসচমল্লাহ” েতে যােোহতে আতরাহে েরতে।
( ّ هআল্লাহু আেোর) েতে
অেঃপর চেেোর “”للَا اّكبّر
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َّ اَّلْحَّمْدُ لِلهِ سُبْحَّانَّ َّالذِي س
َّخرَّ لَّنَّا هَّذَّا وَّمَّا ك َُّنا لَّهُ مُقْرِنِنيَّ وَّإِنَّا
ِ
َّ إِلَّى رَّبنَّا لَّمُنْقَّلِبُونَّ اللَّهُمَّ إِنَّا نَّسْأَّلُكَّ فِي سَّفَّرِنَّا هَّذَّا الْب َِّر و
َّالتقْوَّي
ِ
وَّمِنْ الْعَّمَّلِ مَّا تَّرْضَّى اللَّهُمَّ هَّونْ عَّلَّيْنَّا سَّفَّرَّنَّا هَّذَّا وَّاطْوِ عَّنَّا
َّبُعْدَّهُ اللَّهُمَّ أَّنْتَّ الصَّاحِبُ فِي السَّفَّرِ وَّالْخَّلِيفَّةُ فِي األَّْهْلِ اللَّهُم
ِ
ِإِني أَّعُوذُ بِكَّ مِنْ وَّعْثَّاءِ السَّفَّرِ وَّكَّآبَّةِ الْمُنْقَّلَّبِ وَّسُوْءِ الْمَّنْظَّر
. ِفِيْ وَّ الْمَّالِ األَّْهْل
অেেঃ সেে প্রোর প্রেংসা আল্লাহ ো‘আোর িেে।
পূেঃপচেত্র শসই সত্তা, চযচে এ যােোহেতে আমাতির
চেেন্ত্রতে েতর চিতেতছে, অেেোে আমরা এতে
চেতিতির চেেন্ত্রতে আেতে সক্ষম হোম ো এেং
চেশ্চেই আমরা (মৃেুের পতর) আমাতির প্রচেপােতের
চেেটই প্রেোেেেে েরে। শহ আল্লাহ! আমরা আপোর
চেেট এই সফতর শেেী এেং োেওো িাচচ্ছ এেং
আপোর পছন্দেীে আমতের োওফীে োমো েরচছ।
শহ আল্লাহ!আমার িেে এ সফর সহিসাধে েতর চিে
এেং এর িূরত্বতে েচমতে চিে। শহ আল্লাহ! আপচেই
সফতর আমাতির সােী এেং োড়ীতে আমাতির
প্রচেচেচধ-(রক্ষে)।শহ আল্লাহ! আচম সফতর েষ্ট-শেে
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এেং (সফতরর মতধে শোে প্রোর) মমোচন্তে িৃেে শিখা
হতে এেং পচরোর-পচরিে এেং ধে-সম্পতির চেেট
দুঃখিেে প্রেোেেেে হতে আপোর চেেট আশ্রে
োমো েরচছ। (মুসচেম হািীস েং-১৩৪২/ োসাঈ হািীস েং-৫৫১০,৫৫১৩/
আে আযোর হািীস েং-৫৩২/ আেু িাউি হািীস েং-২৫৯৯)

৪৫. েিী পতে সফতরর দু‘আ
ِ
.ٌبِسْمِ اللَّهِ مَّجْرِيهَّا وَّمُرْسَّاهَّا إِنَّ رَّبي لَّغَّفُورٌ رَّحِيم
অেেঃ আল্লাহ ো‘আোর োতমই এর িো ও অেস্থাে
েরা। চেশ্চে আমার প্রচেপােে অেেন্ত ক্ষমােীে
অচেেে িোেু। (সূরা হুি, আোে েং-৪১/ ত্বোরােী আউসাে
হািীস েং-৬১৩৮, আে আযোর, হািীস েং-৫৩৫)

৪৬. সফর অেস্থাে শোে গ্রাম ো মহল্লাে প্রতেেোতের
দু‘আ
গ্রাম ো মহল্লাে প্রতেেোতে চেেোর
“ ”اَّللهُمَّ بَّارِكْ لَّنَّا فِيْهَّاপড়তে। অেঃপর চেতোক্ত দু‘আ
পড়তেِ
ِ
.اَّللهُمَّ ارْزُقْنَّا جَّنَّاهَّا وَّحَّببْنَّا إلَّى اَّهْلِهَّا وَّحَّببْ صَّالِحِىْ اَّهْلِهَّا إلَّيْنَّا
অেেঃ শহ আল্লাহ! আপচে আমাতির িেে এ এোোর
োভ (েেোে) িাে েরুে এেং োতির অন্ততর
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আমাতির প্রচে মহব্বে সৃচষ্ট েতর চিে এেং এর
শেেোর অচধোসীতির প্রচে আমাতির অন্ততর মহব্বে
িাে েরুে। (ত্বোরােী আউসাে হািীস েং-৪৭৫৫)
৪৭. সফর শেতে প্রেোেেেতের দু‘আসফর শেতে চফরার সমে চেি এোোর োতছ শপৌাঁছতে
এ দু‘আ পড়তে পড়তেِ এোোে প্রতেে েরতে.َّآيِبُوْنَّ تَّائِبُونَّ عَّابِدُونَّ لِرَّبنَّا حَّامِدُوْن
অেেঃ আমরা এখে সফর হতে প্রেোেেেে েরচছ।
(চেতিতির গুোহ হতে) েওো েরচছ, (আল্লাহ পাতের)
ইোিতের ইরািা েরচছ এেং আমাতির প্রচেপােতের
প্রেংসা েরচছ। (চেরচমযী হািীস েং-৩৪৪৯/ মুসোতি আহমি,
হািীস েং-২৩১৫)

৪৮. প্রিণ্ড েড়-োোস েইতে শুরু েরতে এ দু‘আ
পড়তেِ
ِك ِ خَّيْرَّهَّا ِ وَّخَّيْرَّ مَّا ف ِِيهَّا وَّخَّيْرَّ مَّا أُرْسِلَّتْ بِه
َّ ُاللَّهُمَّ إِنى أَّسْأَّل
.ِوَّأَّعُوذُ بِكَّ مِنْ شَّرهَّا وَّشَّر مَّا فِيهَّا وَّشَّر مَّا أُرْسِلَّتْ بِه
অেেঃ শহ আল্লাহ! আচম আপোর চেেট এই োোতসর
েেোে ও এর মতধে যা আতছ োর েেোে এেং যা সহ
ো শপ্রচরে হতেতছ োর েেোে িাচচ্ছ। আর আপোর
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োতছ এর অচেষ্ট শেতে আশ্রে িাচচ্ছ। (মুসচেম হািীস েং৮৯৯)

৪৯. আোে শমঘাচ্ছন্ন শিখতে
পড়তেِ
. ْاَّللهُمَّ إنَّا نَّعُوْذُبِكَّ مِنْ شَّرمَّا أُرْسِلَّ بِه
অেেঃ শহ আল্লাহ! আমরা আপোর চেেট ঐ সেে অচেষ্ট
হতে পাোহ িাচচ্ছ, যাতে এ শমঘ েহে েতর এতেতছ।
(মুসচেম হািীস েং-৮৯৯)

ِ
৫০. অেঃপর েৃচষ্ট হওোর সমে পড়তে- اَّللهُمَّ صَّيبًا
نَّافِعًا.
অেেঃ শহ আল্লাহ! (এ েৃচষ্টতে) েেোেের, েরেেপূেে
এেং উপোরী োচেতে চিে। (ইেতে মািাহ হািীস েং৩৮৮৯/ আেু িাউি হািীস েং-৫০৯৯)

৫১. শেেী েৃচষ্ট হতে পড়তে- اَّللهُمَّ حَّوَّالَّيْنَّا وَّالَّ عَّلَّيْنَّا.
অেেঃ শহ আল্লাহ! এ েৃচষ্ট আমাতির আেপাতে (শযখাতে
প্রতোিে) েেেে েরুে এেং আমাতির উপর েেেে
েরতেে ো। (েুখারী হািীস েং-১০২০/ মুসচেম হািীস েং-৮৯৭)
৫২. শমতঘর েিেে শুেতে পড়তে.َّاللَّهُمَّ الَّ تَّقْتُلْنَّا بِغَّضَّبِكَّ وَّالَّ تُهْلِكْنَّا بِعَّذَّابِكَّ وَّعَّافِنَّا قَّبْلَّ ذَّلِك
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অেেঃ শহ আল্লাহ! িো েতর আপচে আমাতিরতে
আপোর েযতের িারা মৃেুে চিতেে ো এেং আপোর
আযাে িারা ধ্বংস েরতেে ো। েরং এর পূতেেই
আমাতিরতে োচন্ত ও চেরাপত্তা িাে েরুে। (মুসোতি
আহমাি হািীস েং-৫৭৬৩/ চেরচমযী, হািীস েং-৩৪৫০)

৫৩.
ِ েেুে িাাঁি শিখতে পড়তে رَّبي، ِ وَّالسََّلَّمَّةِ وَّاإلِسَْلَّم، ِاللَّهُمَّ أَّهِلَّهُ عَّلَّيْنَّا بِاألَّمْنِ وَّاإلِميَّان
َّ وَّرَّبُك
.ُالله
অেেঃ শহ আল্লাহ! আপচে এ িন্দ্রতে ঈমাে ও চেরাপত্তা
এেং োচন্ত ও ইসোতমর সাতে উচিে েরুে, (এেং শহ
িাাঁি!) আমার ও শোমার প্রচেপােে এে আল্লাহ।
(চেরচমযী, হািীস েং-৩৪৬০/ মুসোিরাতে হাতেম, হািীস েং৭৭৬৭)

৫৪. রিে মাস শুরু হতে
ِ এই দু‘আ পড়তেاَّللهُمَّ بَّارِكْ لَّنَّا فِى رَّجَّبَّ وَّ شَّعْبَّانَّ وَّ بَّلغْنَّا رَّمَّضَّان
অেেঃ শহ আল্লাহ! আপচে আমাতিরতে রিে ও ো‘োে
মাতসর েরেে িাে েরুে এেং রমাযাে পযেন্ত
আমাতির হাোেতে িীঘে েরুে। (োইহােী ফী িাওোচেে
োেীর, খ. ২, পৃষ্ঠা-১৪২, হািীস েং-৫২৯)
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৫৫. েতে ক্বিতর
পড়ার দু‘আ
ِ
.ْاللَّهُمَّ إنَّكَّ عَّفُوٌ تُحِبُ العَّفْوَّ فاعْفُ عَّني
অেেঃ শহ আল্লাহ! চেশ্চে আপচে অচে ক্ষমােীে, ক্ষমাতে
পছন্দ েতরে। সুেরাং আপচে আমাতে ক্ষমা েতর চিে।
(চেরচমযী হািীস েং-৩৫২২/ ইেতে মািাহ হািীস েং-৩৮৫০)

৫৬.োতরা শেতে অেোিাতরর আেংো হতে পড়তে. ْ وَّنَّعُوذُ بِكَّ مِنْ شُرُورِهِم،ْاللَّهُمَّ إنَّا نَّجْعَّلُكَّ فِي نُحُورِهِم
অেেঃ শহ আল্লাহ! আচম আপোতে এতির মুোতেোে
(চেতির) ঢাে োচেতেচছ এেং োতির অচেষ্ট হতে
আপোর আশ্রে গ্রহে েরচছ। (আস্ সুোেুে েুেরা োসাঈ
হািীস েং-১০৪৩৭, আেু িাউি হািীস েং-১৫৩৭)

৫৭. জ্বর হতে ِ এ দু‘আ
পড়তেِ
ْبِسْ ِمِ ِاللَّهِ الْكَّبِريِ أَّعُوذُ بِاللَّهِ الْعَّظِيمِ مِنْ شَّر كُل عِرْقٍ نَّعَّارٍ وَّمِن
.ِشَّر حَّر َّالنار
অেেঃ মহাে আল্লাহর োতমর সাতে আচম মহাে আল্লাহ
ো‘আোর আশ্রে গ্রহে েরচছ প্রতেেে উতত্তচিে ধমেীর
অচেষ্ট হতে এেং শিাযতখর উত্তাতপর অচেষ্ট হতে।
(চেরচমযী হািীস েং-২০৮০/ ইেতে মািাহ হািীস েং- ৪:৪১৪)

৫৮. অসুস্থ শোে শিখতে শেতে পড়তেwww.islamijindegi.com

الَّ بَّأسَّ طَّهُوْرٌ إنْ شَّاءَّ اللَّ ُه.
অেেঃ ঘােড়াোর শোে োরে শেই, (আপচে সুস্থ হতে
যাতেে) ইনোআল্লাহ এ শরাে (োচহেে ও অভেন্তরীে
অপচেত্রো হতে) পচেত্রো সাধেোরী। (েুখারী হািীস েং৫৬৬২)

এরপর সােোর এ দু‘আচট পড়তেَّأسْألُ اللَّهَّ العَّظِيْمَّ رَّبَّ العَّرْشِ العَّظِيمِ أنْ يَّشْفِيك.
অেেঃ আচম আরতে আযীতমর মাচেে মহাে আল্লাহ
ো‘আোর চেেট আপোর সুস্থোর িেে দু‘আ েরচছ।
(আেু িাউি হািীস েং-৩১০৬/ চেরচমযী হািীস েং-২০৮৮)

৫৯. েেুে ফে সামতে এতে পড়তে وبَّارِكْ لَّنا في، وبَّارِكْ لَّنا في مَّدِينَّتِنا،اللَّهُمَّ بارِكْ لَّنا في ثَّمَّرِنا
.  وبَّارِكْ لَّنا في مُدنا،صَّاعِنا
অেেঃ শহ আল্লাহ! আপচে আমাতির ফতের মতধে েরেে
িাে েরুে এেং আমাতির েহতরর মতধে েরেে িাে
েরুে। আমাতির ‘সা’ (েড় পচরমাপ পাত্র) এর মতধে
েরেে িাে েরুে এেং আমাতির ‘মুি’ (শছাট পচরমাপ
পাত্র) এর মতধে েরেে িাে েরুে। (মুসচেম হািীস েং১৩৭৩)
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৬০. ঋে পচরতোতধ ও শপতরোেী িূর হওোর িেে
পড়তেِ
ِ وَّأعُوْذُ بِكَّ مِنَّ العَّجْز،ِاللَّهُمَّ إِينْ أعُوْذُ ِبكَّ مِنَّ الهَّم وَّاحلُزْن
ِ وأعُوْذُ بِكَّ مِنْ غَّلَّبَّة،ِ وأعُوْذُ بِكَّ مِنَّ اجلُبْنِ والبُخْل،ِوالكَّسَّل
َّ
ِالديْنِ وَّقَّهْرِ الرجَّال
অেেঃ শহ আল্লাহ! আচম আপোর চেেট চিন্তা শপতরোেী
শেতে পাোহ িাচচ্ছ, আচম আপোর চেেট অক্ষমো ও
অেসো শেতে পাোহ িাচচ্ছ, আচম োপুরুেো ও
েৃপেো শেতে পাোহ িাচচ্ছ, আচম আপোর চেেট
ঋতের আচধেে শেতে এেং মােুতের েটুচক্ত ও িুেুম
শেতে পাোহ িাচচ্ছ। (আেু িাউি হািীস েং-১৫৫৫)
৬১. ইফোতরর সমে পড়তে- ْيَّا وَّاسِعَّ املَّغْفِرَّةِ إغْفِرْلِي.
অেেঃ শহ মহাে ক্ষমাোরী! আমাতে ক্ষমা েরুে।
(শু‘আেুে ঈমাে োইহােী, হািীস েং-৩৬২০)

৬২. ইফোতরর পর এ দু‘আ পড়তে- ُاللَّهُمَّ لَّكَّ صُمْت
ُوَّعَّلى رِزْقِكَّ أفْطَّرْت.
অেেঃ শহ আল্লাহ! আচম আপোর িেে শরাযা শরতখচছ
এেং আপোর চরচযে িারাই ইফোর েরচছ। (আেwww.islamijindegi.com

ফুেুহােুর রাব্বাচেেোহ ৪:৩৩৯/ আেু িাউি হািীস েং-২৩৫৮)

অেঃপর চেতের দু‘আচটও পড়তে.  وَّثَّبَّتَّ األجْرُ إِنْ شَّاءَّ اللَّهُ تَّعَّالَّى،ُ وَّابْتَّلَّتِ العُرُوْق،ُذَّهَّبَّ الظَّمَّأ
অেেঃ চপপাসা িূরীভূে হতেতছ, ধমেী সমূহ সতেি
হতেতছ এেং ইেোআল্লাহ (শরাযার সওোে) চেচশ্চে
হতেতছ। (আেু িাউি হািীস েং-২৩৫৭)
৬৩. শোে চেপি শিখতে পড়তে- َّإنَّا لِلَّهِ وَّإِنا إلَّيْهِ َّاجِعُوْن.
অেেঃ চেশ্চেই আমরা সেতেই আল্লাহর িেে। আর
চেশ্চেই আমরা সেতেই আল্লাহর চেেট প্রেোেেেে
েরে। (সূরা োক্বারাহ ১৫৬)
৬৪. দুো ও দুেহােতে এভাতে দু‘আ চিতে. ٍبَّارَّكَّ اللَّهُ لَّكَّ وَّبَّارَّكَّ عَّلَّيْكَّ وَّجَّمَّعَّ بَّيْنَّكُمَّا فِىْ خَّيْر
অেেঃ আল্লাহ পাে শোমাতে েরেেপূেে েরুে এেং
শোমার উপর েরেে অেেীেে েরুে এেং শোমাতির
উভেতে মঙ্গেমে সম্পেে িাে েরুে। (আেু িাউি হািীস
েং-২১৩০/চেরচমযী হািীস েং-১০৯২)

৬৫. েেুে চেচের সাতে প্রেম সাক্ষাতের সমে োর
েপাতে হাে শরতখ এ দু‘আ পড়তে-
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ِ
َّ وأعُوْذُ بِك. ِاَّللهُمَّ ِإنيْ أسْألُ ِكَّ مِنْ خَّيْرِهَّا وَّخَّيْرِ مَّا جَّبَّلْتَّ عَّلَّيْه

. ِمِنْ شَّرهَّا وَّشَّر مَّا جَّبَّلْتَّ عَّلَّيْه
অেেঃ শহ আল্লাহ! আচম আপোর চেেট এ চেচের েেোে
এেং শয েেোতের উপর োতে সৃচষ্ট েতরতছে, ো
প্রােেো েরচছ এেং চেচের অচেষ্টো এেং শয অচেষ্টোর
উপর োতে সৃচষ্ট েতরতছে ো শেতে পাোহ িাচচ্ছ। (আেু
িাউি হািীস েং-২১৬০/ আসসুোেুে েুেরা োসাঈ হািীস েং১০০৯৩,ইেতে মাযাহ হািীস েং-১৯১৮)

৬৬. সহোতসর পূতেে এ দু‘আ
পড়তে- ِ
ِ
. بِسْمِ اللهِ اَّللَّهُمَّ جَّنبْنَّا الشَّيْطَّانَّ وَّجَّنبِ الشَّيْطانَّ مَّا رَّزَّقْتَّنَّا
অেেঃ আল্লাহর োতমর সাতে শুরু েরচছ। শহ আল্লাহ!
আপচে আমাতিরতে েেোে হতে রক্ষা েরুে এেং
আপচে আমাতিরতে শয সন্তাে িাে েরতেে োতে
েেোে হতে রক্ষা েরুে। (েুখারী হািীস েং-৫১৬৫/ মুসচেম
হািীস েং-১৪৩৪)

৬৭. েীযেপাতের সমে (মতে মতে) এ দু‘আ পড়তে. اَّللَّهُمَّ الَّ تَّجْعَّلْ لِلشَّيْطَّانِ فِيمَّا رَّزَّقْتنَّا نَّصِيْبًا
অেেঃ শহ আল্লাহ! আপচে আমাতিরতে শয সন্তাে িাে
েরতেে োতে েেোতের শোে অংে রাখতেে ো।
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(মুসান্নাতফ ইেতে আেী োইো হািীস েং-৩/৪০২,১৭৪৩৯)

৬৮. ইচস্তখারার দু‘আ, (দু’রাো‘আে োমায শেতে
পড়তে)ِ
ْاللَّهُمَّ إِني أَّسْتَّخِريُكَّ بِعِلْمِكَّ وَّأَّسْتَّقْدِرُكَّ بِقُدْرَّتِكَّ وَّأَّسْأَّلُكَّ مِن
َّ فَّإ َِّنكَّ تَّقْدِرُ وَّالَّ أَّقْدِرُ وَّتَّعْلَّمُ وَّالَّ أَّعْلَّمُ وَّأَّنْت.ِفَّضْلِكَّ الْعَّظِيم
َّ .ِعََّلَّمُ الْغُيُوب
الله َُّم إِنْ كُنْتَّ تَّعْلَّمُ أ ََّّن هَّذَّا األَّْمْرَّ خَّيْرٌ لِي فِي
دِينِي وَّمَّعَّاشِي وَّعَّاقِبَّةِ أَّمْرِي فَّاقْدُرْهُ لِي وَّإِنْ كُنْتَّ تَّعْلَّمُ أ ََّّن هَّ ِذَّا
األَّْمْرَّ شَّرٌ لِي فِي دِينِي وَّمَّعَّاشِي وَّعَّاقِبَّةِ أَّمْر ِِي فَّاصْرِفْهُ عَّني
.ِوَّاصْرِفْنِي عَّنْهُ وَّاقْدُرْ لِي الْخَّيْرَّ حَّيْثُ كَّانَّ ثُمَّ رَّضنِي بِه

অেেঃ শহ আল্লাহ! আচম আপোর ইেতমর ওসীোে
আপোর চেেট মঙ্গে োমো েরচছ। এেং আপোর
েুিরতের ওসীোে আপোর চেেট েচক্ত োমো েরচছ
এেং আপোর মহাে অেুগ্রহ োমো েরচছ। শেেো,
আপচে ক্ষমোোে, আর আচম অক্ষম এেং আপচে
সেেজ্ঞােী আর আচম অজ্ঞ, এেং আপচে সমস্ত শোপে
সম্পতেে জ্ঞাে। শহ আল্লাহ! যচি আপোর জ্ঞাে অেুযােী
এ োিচট আমার িেে আমার িীে ও দুচেোর চিে
চিতে এেং পচরোতম মঙ্গেিেে হে, েতে ো আমার
িেে চেধোরে েতর চিে এেং এতে সহি েতর চিে।
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অেঃপর এর মতধে আমার িেে েরেে িাে েরুে।
আর যচি আপোর জ্ঞাে অেুযােী এ োিচট আমার িীে
ও দুচেোর চিে চিতে এেং পচরোতম আমার িেে
মঙ্গেিেে ো হে, েতে আপচে এ োিচটতে আমার
শেতে িূতর রাখুে এেং শযখাতেই আমার িেে মঙ্গে
রতেতছ ো আমার িেে চেধোচরে েরুে এেং োতেই
আমাতে সন্তুষ্ট েতর চিে। (েুখারী হািীস েং-৬৩৮২/ আেু
িাউি হািীস েং-১৫৩৮)

উতল্লখে, ( )هّ ّذا اْلّم ّرেোর সমে মতে উতেতেের প্রচে
শখোে েরতে।
৬৯. সাোেুে হািে-আল্লাহো‘আোর িরোতর হািে
শপে েরার দু‘আ (দু’রাো‘আে সাোেুে হািে পড়ার
পর) চেতের দু‘আচট
পড়তেِ
 سُبْحَّا ِنَّ اللهِ رَّب السَّمَّوَّاتِ السَّبْع،ُالَّ إِل ِهَّ إِالَّ اللهُ احلَّلِيمُ الكَّريْم

ِوَّرَّب العَّرْشِ العَّظِيْمِ اَّلْحَّمْدُ لِلهِ رَّب الْعَّالَّمِيْ ِ َّن اَّسْئَّلُكَّ مُوْجِبَّات
ْرَّحْ ِمَّتِ ٍكَّ وَّعَّزَّائِمَّ مَّغْفِرَّتِ ِكَّ وَّالْعِصْمَّةَّ مِنْ كُل ذَّنْبِ وَّالْغَّنِيْمَّةَّ مِن
كُل بِر وَّالسََّلَّمَّةَّ مِنْ كُل اِثْمٍ الَّ تَّدَّعْ لِىْ ذَّنْبًا إالَّ غَّفَّرْتَّهُ وَّالَّ هَّمًا
َّإال فَّرَّجْتَّهُ وَّال حَّاجَّةً هِيَّ لَّكَّ رِضًا إال قَّضَّيْتَّهَّا يَّا اَّرْحَّم
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. َّالرَّاحِمِيْن
অেেঃ এে আল্লাহ েেেীে অেে শোে মা‘েুি (উপাসে)
োই, চযচে অেেন্ত ধধযেেীে, অেুগ্রহোরী। আল্লাহ
পচেত্র, চযচে মহাে আরতের রে (মাচেে)। সেে
প্রেংসা এেমাত্র আল্লাহ রাব্বুে আোমীতেরই িেে। শহ
আল্লাহ! আচম আপোর চেেট প্রােেো েরচছ আপোর
রহমতের এমে উপাে-উপেরে, যা আপোর রহমেতে
ওোচিে েতর চিতে এেং এমে সে আমতের োওফীে
যা আপোর মােচফরােতে সুচেচশ্চে েতর চিতে, আর
গুোহ হতে পচেত্রো ও প্রতেেে শেে োতির শসৌভােে
এেং োফরমােী হতে চেরাপত্তা োমো েরচছ। শহ
আল্লাহ! আপচে আমার শোে গুোহ ক্ষমা ো েতর শরতখ
চিতেে ো এেং শোে শপতরোেী িূর েরা েেেীে
রাখতেে ো এেং আমার এমে শোে প্রতোিে পূেে েরা
েেেীে রাখতেে ো, যা আপোর সন্তুচষ্ট অেুযােী হতে।
শহ সেে িো প্রিেেেোরীতির শিতে েড় িো
প্রিেেেোরী, সেে েরুোর আধার! (চেরচমযী হািীস েং৪৭৮,৪৭৯, মুসোিরাতে হাতেম হািীস েং-১৮৭৩)

৭০. িুমু‘আর চিে আসতরর োমাতযর পর চেতের
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ِ
ِ ِ ِ
ِ
.اَّللَّهُمَّ صَّل عَّلَّى مُحَّمَّدَّن النَّبِي األمي وَّعَّلَّى الِه وَّسَّلمْ تَّسْلِيْمًا
অেেঃ শহ আল্লাহ! োচন্ত েেেে েরুে আমাতির সরিার
উম্মী েেী মুহাম্মি সাল্লাল্লাহু ‘আোইচহ ওো সাল্লাতমর
উপর এেং োাঁর পচরোরেতেের উপর। (ইেতে
োসেুওোে, আে েউেুে োিী, ২৮৪)

চে.দ্র. পাতে চেচে োেতে ো োতে শোাঁ শোাঁ আওোি
হতে দুরূি েরীফ পড়তে। (আে আযোর, হািীস েং-৭৮৬৭৮৮)

৭১. োমাতযর পরও এভাতে দু‘আ েরা যােَّرَّبَّنَّا ظَّلَّمْنَّا أَّنْفُسَّنَّا وَّإِنْ لَّمْ تَّغْفِرْ لَّنَّا وَّتَّرْحَّمْنَّا لَّنَّكُونَّنَّ مِن
. َّالْخَّاسِرِين
অেেঃ শহ আমাতির প্রচেপােে! আমরা আমাতির
েফতসর (আত্মার) উপর গুোহ েতর িুেুম-অেোিার
েতরচছ, এখে আপচে যচি আমাতিরতে ক্ষমা ো েতরে
োহতে আমরা সুচেচশ্চে ক্ষচেগ্রস্ততির মতধে পতড়
যাতো। (সুেরাং আমাতিরতে ক্ষমা েতর চিে)। (সূরা
আরাফ, আোে েং-২৩)

.رَّبَّنَّا آتِنَّا فِي الدُنْيَّا حَّسَّنَّةً وَّفِي اْلْخِرَّةِ حَّسَّنَّةً وَّقِنَّا عَّذَّابَّ النَّار

অেেঃ শহ আল্লাহ! আপচে আমাতিরতে দুচেোতে েেোে
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িাে েরুে এেং আচখরাতেও আমাতিরতে েেোে িাে
েরুে এেং আমাতিরতে িাহান্নাতমর োচস্ত শেতে রক্ষা
েরুে। (সূরা োোরা, আোে েং-২০১)
৭২. চপো-মাোর িেে এ দু‘আ েরতে-ِ
.رَّب ارْحَّمْهُمَّا كَّمَّا رَّبَّيَّانِي صَّغِيْرًا
অেেঃ শহ আল্লাহ! আপচে োতির (চপো-মাোতে) প্রচে
িো েরুে, শযরূপ োাঁরা আমাতে শছাট অেস্থাে িোর
সাতে োেে-পােে েতরতছে। (সূরা েেী ইসরাঈে, আোে
েং-২৪)

৭৩. চেতির চেচে-োচ্চাতির ِ িেে এভাতে দু‘আ করতে
َّرَّبَّنَّا هَّبْ لَّنَّا مِنْ أَّزْوَّاجِنَّا وَّذُريَّاتِنَّا قُرَّةَّ أَّعْيُنٍ وَّاجْعَّلْنَّا لِلْمُتَّقِني
. ًإِمَّام
অেেঃ শহ আমাতির পােেেেো! আমাতির স্ত্রীতির পক্ষ
শেতে এেং আমাতির সন্তােতির পক্ষ শেতে আমাতির
িেে শিাতখর েীেেো িাে েরুে এেং আমাতিরতে
মুত্তােীতির িেে আিেেস্বরুপ েরুে। (সূরা ফুরোে, আোে
েং-৭৪)

৭৪. চপো-মাো ও সেে মুসেমাতের িেে এভাতে
দু‘আ েরতে
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. ُرَّبَّنَّا اغْفِرْ لِي وَّلِوَّالِدَّيَّ وَّلِلْمُؤْمِنِنيَّ يَّوْمَّ يَّقُومُ الْحِسَّاب
অেেঃ শহ আমাতির রে! আপচে আমাতে এেং আমার
চপো-মাোতে এেং সেে মুচমেতে চেিাতরর চিে
(চেোমতের চিে) ক্ষমা েতর চিে। (সূরা ইেরাহীম, আোে
েং-৪১)

৭৫. দু‘আ শুরু েরার চেেম
দু‘আ ও মুোিাে হামি ও সাোতের মাধেতম শুরু েরা
সুন্নাে। (চেরচমযী, হািীস েং-৩৪৮৬/ োমী, ১:৫২০/ চহসতে
হাসীে)

শযমে এভাতেও
ِ শুরু েরা শযতে পাতর- ِ
. َّاَّلْحَّمْدُ لِلهِ رب الْعَّالَّمِيْنَّ وَّالصَّلَّوةُ وَّالسََّلمُ عَّلَّى سَّيدِ الْمُرْسَّلِيْن
অেেঃ সেে প্রেংসা আল্লাহ পাতের িেে, চযচে সমগ্র
িাহাতের প্রচেপােে এেং দুরূি ও সাোম েচেেে শহাে
সাইচেেদুে মুরসােীে চপ্রে েেী সাল্লাল্লাহু ‘আোইচহ
ওো সাল্লাম-এর উপর।
৭৬. দু‘আ শেে েরার চেেমদু‘আ-মুোিাে হামি, সাোে এেং আমীতের মাধেতম
শেে েরা সুন্নাে। (আেু িাউি হািীস েং-৯৩৮/ োোরােী
োেীর হািীস েং-৫১২৪/ মুসান্নাতফ আব্দুর রাজ্জাে হািীস েং-
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৩১১৭, োসাঈ, হািীস েং-৯৩৮)

শযমে এভাতে শেে েরা শযতে পাতর- ِ
ِ
.َّ وَّسََّلمٌ عَّلَّى الْمُرْسَّلِيْن.َّسُبْحَّانَّ رَّبكَّ ر َِّب الْعِزَّةِ عَّمَّا يَّصِفُوْن
.ْ آمِيْن-َّوَّالْحَّمْدُ لِلَّهِ رَّب الْعَّالَّمِني
অেেঃ আপোর প্রচেপােে চযচে সেে ক্ষমোর
অচধোরী চেচে পচেত্র ঐ সেে েো শেতে যা োচফররা
েতে োতে এেং েেীতির প্রচে সাোম েচেেে শহাে এেং
সমস্ত প্রেংসা চেশ্ব প্রচেপােে আল্লাহ ো‘আোর িেে।
৭৭. যমযতমর
পাচে পাে েরার দু‘আِ
ِ
. ٍاَّللَّهُمَّ إنىْ اَّسْئَّلُكَّ عِلْمًا نَّافِعًا وَّرِزْقًا وَّاسِعًا وَّشِفَّاءً مِنْ كُل دَّاء
অেেঃ শহ আল্লাহ! চেশ্চেই আচম আপোর চেেট উপোরী
ইেম এেং হাোে প্রেস্ত চরচযে এেং সেেপ্রোর শরাতের
চেফা িাচচ্ছ। (মুসোিরাতে হাতেম হািীস েং-১৭৩৯/ িারােুেেী
হািীস েং-২৭১২/ মুসান্নাতফ আব্দুর রাজ্জাে হািীস েং-৯১১২)

৭৮. সাইচেেদুে ইচস্তেফার (ফির এেং মােচরতের পর
পড়তে)।
ِ
اللَّهُمَّ أَّنْتَّ رَّبي ال إِلَّهَّ إِالَّ أَّنْتَّ خَّلَّقْتَّنِي وَّأَّنَّا ِ عَّبْدُكَّ وَّأَّنَّا عَّلَّى

ُعَّهْدِكَّ وَّوَّعْدِكَّ مَّا اسْتَّطَّعْتُ أَّعُوذُ بِكَّ مِنْ شَّر مَّا صَّنَّعْتُ أَّبُوء
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ُلَّكَّ بِنِعْمَّتِكَّ عَّلَّيَّ وَّأَّبُوءُ لَّكَّ بِذَّنْبِي فَّاغْفِرْ لِي فَّإِنَّهُ ال يَّغْفِر
ُ
.َّالذنُوبَّ إأل أَّنْت
অেেঃ শহ আল্লাহ! এেমাত্র আপচেই আমার প্রচেপােে,
আপচে েেেীে অেে শোে মা‘েুি (উপাসে) শেই।
আপচেই আমার স্রষ্টা এেং আচম আপোর োন্দা এেং
আচম আপোর (সাতে েৃে) ওোিা ও অঙ্গীোতরর উপর
সাধোেুযােী অটে ও অচেিে আচছ। আচম আমার সেে
েৃেেতমের অচেষ্ট হতে আপোর আশ্রে প্রােেো েরচছ
এেং আমার উপর আপোর িােেৃে সেে শেোমতের
স্বীোতরাচক্ত েরচছ এেং আচম আমার সেে গুোতহর
স্বীোতরাচক্ত েরচছ। সুেরাং আপচে আমাতে ক্ষমা েরুে
শেেো আপচে ছাড়া আর শেউ গুোহ ক্ষমা েরতে পাতর
ো।
ফযীেে: রাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আোইচহ ওো সাল্লাম
ইরোি েতরে, শয েেচক্ত এেীতের সাতে এ
ইচস্তেফারচট সোে শেো পাঠ েরতে, অেঃপর যচি শস
সন্ধ্োর পূতেে মারা যাে োহতে শস িান্নাতে প্রতেে
েরতে। আর শয েেচক্ত এেীতের সাতে সন্ধ্ো শেোে এ
ইচস্তেফারচট পাঠ েরতে, শস যচি সোে শেো হওোর
পূতেে মৃেুেেরে েতর োহতে শস িান্নাতে প্রতেে েরতে।
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(েুখারী েরীফ হািীস েং-৬৩০৬)

৭৯. মুমূেুে েেচক্তর আতে-পাতের শোতেরা ( ُال إلهَّ إال الله
ِ )مَّحَّمَّدُ رَّسُوْلُ اللهোরোর পড়তে। যাতে েতর শসও পতড়
শেে।
অেেঃ এেমাত্র আল্লাহ ো‘আো েেেীে অেে শোে
মােূি শেই এেং মুহাম্মি সাল্লাল্লাহু ‘আোইচহ ওো
সাল্লাম আল্লাহ ো‘আোর রাসূে। (মুসচেম হািীস েং-৯১৬/
আেু িাউি হািীস েং-৩১২১)

*ইতন্তোতের পূতেে রাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আোইচহ ওো
সাল্লাম চেতোক্ত দু‘আ দু’চট োরোর পতড়তছ।
. اَّللَّهُمَّ اغْفِرْ لِيْ وَّارْحَّمْنِيْ وَّألْحِقْنِيْ بِالرَّفِيْقِ األعْلَّى
অেেঃ শহ আল্লাহ! আপচে আমাতে ক্ষমা েতর চিে এেং
আমার উপর রহমে ও িো েেেে েরুে এেং আমাতে
রফীতে আ‘ো (েেী, চসেীে, েহীি, ও সাতেহেে)এর সাতে চমচেে েতর চিে। (েুখারী হািীস েং-৪৪৪০/
মুসচেম হািীস েং-২৪৪৪/ আেু িাউি হািীস েং-৩১২১)

৮০. রূহ শের হতচ্ছ অেুভে হতে পড়তেِ
. ِاللَّهُمَّ أعِنيْ عَّلى غَّمَّرَّاتِ املَّوْتِ وَّسَّكَّرَّاتِ املَّوْت
অেেঃ শহ আল্লাহ! আপচে মৃেুের েষ্ট ও মৃেুের যন্ত্রোে
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আমাতে সাহাযে েরুে। (চেরচমযী হািীস েং-৯৭৯)
৮১. শোে মুচছেতে আক্রান্ত হতে পড়তেْإنا لِلَّهِ وإنَّا إِلَّيْهِ رَّاجِعُوْنَّ؛ اَّللَّهُمَّ أجُرْنِيْ فِيْ مُصِيبَّتِيْ وَّأخْلِفْ لِي
.خَّيْراً مِنْهَّا
অেেঃ চেশ্চেই আমরা সেতেই আল্লাহ ো‘আোর িেে
এেং আমরা সেতেই আল্লাহ ো‘আোর চিতেই
প্রেোেেেে েরে। শহ আল্লাহ! আমার এই চেপতি আপচে
আমাতে প্রচেিাে িাে েরুে এেং এর পচরেতেে
আমাতে এর শিতে উত্তম েিো িাে েরুে। (মুসচেম
হািীস েং-৯১৮)

৮২. ِ েি েযর শেতে শহফাযতের
দু‘আِ
َّ
ٍأَّعُوْذُ بِكَّلِمَّاتِ اللهِ التَّامَّةِ مِنْ كُل شَّيْطَّانٍ وَّهَّامةٍ وَّمِنْ كُل عَّيْن
. ٍال ََّّمة
আেে: সেে েেোে, েীটপেঙ্গ ও েি েযর হতে
আল্লাহর পূেোঙ্গ োচেমাসমূতহর মাধেতম আশ্রে িাচচ্ছ।
(েুখারী হািীস েং-৩৩৭১)

৮৩. োতরার আপেিে মারা শেতে এ দু‘আ িারা
সান্ত্বো চিতে-
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ْإِنَّ لِلَّهِ مَّا أَّخَّذَّ وَّلَّهُ مَّا أَّعْطَّى وَّكُلٌ عِنْدَّهُ بِأَّجَّلٍ مُسَّمًى فَّلْتَّصْبِر
.ْوَّلْتَّحْتَّسِب
অেেঃ চেশ্চেই আল্লাহ পাতেরই যা চেচে চেতে চেতেতছে,
আর যা প্রিাে েতরতছে োও আল্লাহ পাতেরই এেং
আল্লাহ ো‘আোর চেেট প্রতেেতের মৃেুেোে চেধোচরে
রতেতছ।সুেরাং েুচম ধধযেধারে ের এেং সওোে-এর
আো ের। (েুখারী হািীস েং-১২৮৪)
৮৪. েেরস্থাতে চেতে এভাতে সাোম েরতে أنْتُمْ سَّلَّفُنا،ْالسََّلمُ عَّلَّيْكُمْ يَّا أهْلَّ القُبُوْرِ يَّغْفِرُ اللَّهُ لَّنا وَّلَّكُم
. ِوَّنَّحْنُ باألثَّر
অেেঃ শহ েেরোসীেে! শোমাতির প্রচে োচন্ত েচেেে
শহাে। আল্লাহ ো‘আো আমাতিরতে এেং শোমাতিরতে
মােচফরাে েতর চিে। শোমরা আমাতির পূতেে েমে
েতরছ, আমরাও শোমাতির চপতছ চপতছ আসচছ। (চেরচমযী
হািীস েং-১০৫৪, ১০৫৩/ আে আযোর, হািীস েং-৪৩২)

৮৫. মুিোতে ডাে োতে রাখার সমে এ দু‘আ পড়তে. ْبِسْمِ اللهِ وَّعَّلى مِلَّةِ رَّسُوْلِ الله
অেেঃ আল্লাহ ো‘আোর োতমর সাতে এেং রাসূেুল্লাহ
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সাল্লাল্লাহু ‘আোইচহ ওো সাল্লাম-এর চমল্লাতের
(সুন্নাতের) উপর (আমরা এতে িাফে েরচছ)।
উতল্লখে, মুিোতে েেতর চিে েতর শোোতো সুন্নাতের
পচরপন্থী। োই সম্পূেে ডাে োতে শোোতে হতে।
(মুসোিরাতে হাতেম১:৩৬৫/ মুসোতি আহমাি ২:২৭/ আেু িাউি
হািীস েং-১০৪৬)

৮৬. িাোযার োমাতয েৃেীে োেেীতরর পর এ
দু‘আও পড়া যােِاللَّهُمَّ إِنَّ فَُلَّنَّ بْنَّ فَُلَّنٍ فِى ذِمَّتِكَّ وَّحَّبْلِ جِوَّارِكَّ فَّقِهِ مِنْ فِتْنَّة
ُالْقَّبْرِ وَّعَّذَّابِ النَّارِ وَّأَّنْتَّ أَّهْلُ الْوَّفَّاءِ وَّالْحَّمْدِ اللَّهُمَّ فَّاغْفِرْ لَّه

. ْوَّارْحَّمْهُ إِنَّكَّ أَّنْتَّ الْغَّفُورُ الرَّحِيْم
অেেঃ শহ আল্লাহ! অমুতের শছতে অমুে (এখাতে মৃে
েেচক্ত ও োর চপোর োম উতল্লখ েরতে) আপোর
চিম্মাে (চহফাযতে) এেং আপোরই আশ্রতের ভরসাে
রতেতছ। সুেরাং আপচে োতে েেতরর চফেো হতে
এেং িাহান্নাতমর আগুে হতে রক্ষা েরুে। আপচে
ওোিা পূেেোরী। আে আল্লাহ! আপচে োতে মাফ
েরুে এেং োর উপর শমতহরোেী েরুে, চেশ্চেই
আপচে ক্ষমাোরী ও অেেন্ত িোেু। (আেু িাউি হািীস েংwww.islamijindegi.com

৩২০২/ সহীহ ইেতে চহব্বাে হািীস েং-৩০৭৪)

৮৭. সোে সন্ধ্োর দু‘আ সমূহ* সোতে ও সন্ধ্োে এ দু‘আ ৩ োর পাঠ েরতে.ًرَّضِيْتُ بِاللهِ رَّبًا وَّبِاإلِسَْلَّمِ دِينًا وَّبِمُحَّمَّدٍ نَّبِيًا وَّرَّسُوْال
অেেঃ আচম সন্তুষ্ট আল্লাহ ো‘আোর প্রচে রে চহতসতে,
ইসোতমর প্রচে িীে চহতসতে এেং মুহাম্মাি সাল্লাল্লাহু
‘আোইচহ ওো সাল্লাতমর প্রচে েেী ও রাসূে চহতসতে।
ফযীেে : রাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আোইচহ ওো সাল্লাম
ইরোি েতরে, শয েেচক্ত সোে সন্ধ্ো এ দু‘আচট পাঠ
েরতে আল্লাহ ো‘আো োতে অেেেই সন্তুষ্ট েরতেে।
(আেু িাউি হািীস েং-৫০৩৩/চেরচমযী হািীস েং-৩৩৮৯/মুসোতি
আহমাি, হািীস েং-১৭৭৮)

* সোতে ও সন্ধ্োে ৩োর পড়তেْباسْمِ اللَّهِ الَّذِيْ الَّ يَّضُرُ مَّعَّ اسْمِهِ شَّيْءٌ فِيْ األرْضِ وَّال فِي
،ُالسَّمَّاءِ وَّهُوَّ السَّمِيْعُ العَّلِيْم
অেেঃ আল্লাহ ো’আোর োতমর উসীোে সাহাযে প্রােেো
েরচছ। যার োতমর সাতে োো অেস্থাে আসমাে
যমীতের শোে চেছুই ক্ষচে সাধে েরতে পাতর ো। চেচে
সেচেছু শোতেে সেচেছু িাতেে। (আেু িাউি হািীস েংwww.islamijindegi.com

৫০৪৭/ চেরচমযী হািীস েং-৩৩৮৮)

* সোতে ও সন্ধ্োে এ দু‘আ (১০োর) পড়তে لَّهُ املُلْكُ وَّلَّهُ احلَّمْدُ وَّهُوَّ على،ُال إلهَّ إِالَّ اللَّهُ وَّحْدَّهُ ال شَّرِيكَّ لَّه
. ٌكُل شَّيْءٍ قَّدِير
অেেঃ আল্লাহ ো‘আো েেেীে শোে মােুি শেই। চেচে
এেে, োাঁর শোে েরীে শেই। সেেমে রািত্ব এেমাত্র
োাঁরই িেে। োাঁরই িেে সেে প্রেংসা। চেচে সেচেছুর
উপর ক্ষমোোে।
ফযীেে: রাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আোইচহ ওো সাল্লাম
ইরোি েতরে, শয েেচক্ত সোে শেো এ দু‘আচট পাঠ
েরতে োর এেচট শোোম আযাি েরার সওোে হতে,
িেচট শেেী শেখা হতে, িেচট গুোহ মাফ হতে এেং
িেচট মযোিা েুেন্দ হতে। আর এচট োর িেে সন্ধ্ো
পযেন্ত েেোে শেতে রক্ষামূেে েেেস্থা হতে। শয েেচক্ত
সন্ধ্ো শেোে দু‘আচট পাঠ েরতে সোে পযেন্ত শস
অেুরূপ সওোে পাতে। (আেু িাউি হািীস েং-৫০৩৮, ৫০৭৯)

চিেীে অধোে
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দুরূি ও সাোম
দুরূি েরীফ পড়ার চেতিেে
আল্লাহ ো‘আো ইরোি েতরেِ
.يَّا أَّيُهَّا الَّذِينَّ آمَّنُوا صَّلُوا عَّلَّيْهِ وَّسَّلمُوا تَّسْلِيمًا
*‘শহ ঈমােিারেে! শোমরা রাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
‘আোইচহ ওো সাল্লাম এর উপর সাোে ও সাোম পাঠ
ের।’ (সূরা আহযাে, ৫৬)
*রাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আোইচহ ওো সাল্লাম ইরোি
েতরে, ‘শোমরা আমার উপর দুরূি পড়। শোমরা
শযখাতেই োে ো শেে শোমাতির দুরূি আমার চেেট
শপৌাঁছাতো হে।’ (আেু িাউি হািীস েং ১/২৭৯)
* রাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আোইচহ ওো সাল্লাম ইরোি
েতরে, ‘শয েেচক্ত আমার উপর দুরূি পড়া শেতে ভুতে
োেে, শস শেতহেতের রাস্তা শেতে হতট শেে।’ (ইেতে
মািাহ হািীস েং-৯০৮, শু‘আেুে ঈমাে েেড়া হািীস েং-১৪৭২)

দুরূি েরীফ-এর ফযীেে
*রাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আোইচহ ওো সাল্লাম ইরোি
েতরে- ‘ঐ েেচক্ত চেোমতের চিে আমার সেতিতে
চেেতট োেতে, শয আমার উপর শেচে শেচে দুরূি পাঠ
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েতর।’ (চেরচমযী হািীস েং-৪৮৩/ শু‘আেুে ঈমাে হািীস েং১৪৬২, ২০৫৬)

*রাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আোইচহ ওো সাল্লাম ইরোি
েতরে, ‘শয েেচক্ত আমার উপর এেোর দুরূি েরীফ
পাঠ েরতে আল্লাহ ো‘আো োর উপর িেচট রহমে
োচযে েরতেে, োর িেচট গুোহ মাফ েরতেে এেং
িেচট মযোিা েৃচি েরতেে। (মুসোিরাতে হাতেম হািীস েং২০৫৬)

*রাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আোইচহ ওো সাল্লাম ইরোি
েতরে- ‘আল্লাহ ো‘আো েহু সংখেে শফতরেো এ
োতির িেে চেতোচিে শরতখতছে শয, োাঁরা িমীতে
চেিরে েরতে োেতে এেং আমার উম্মতের শয েেচক্ত
আমার উপর দুরূি ও সাোম পাঠাতে (োাঁরা) ো আমার
চেেট শপৌাঁতছ চিতে।’ (োসাঈ হািীস েং-১২৮২/ শু‘আেুে ঈমাে
েেড়া হািীস েং-১৪৮০)

* হযরে ইেতে আব্বাস রাচয. শেতে েচেেে আতছ শয,
শফতরেোেে েেী সাল্লাল্লাহু ‘আোইচহ ওো সাল্লাম এর
িরোতর োর োম উতল্লখ েতর দুরূি শপে েতর োতে।
(শু‘আেুে ঈমাে েেড়া হািীস েং-১৪৮২)

* েেী সাল্লাল্লাহু ‘আোইচহ ওো সাল্লাম ইরোি েতরেwww.islamijindegi.com

শয েেচক্ত সোতে আমার উপর িেোর দুরূি পড়তে
এেং সন্ধ্োে িেোর দুরূি পড়তে চেোমতের চিে আচম
োর িেে সুপাচরে েরে। (ত্বোরােী আউসাে হািীস েং৫২৩, মািাউয যাওোচেি ১০ : ১২০)

* উোইদুল্লাহ চেে উমর োওোরী রহ. েেেো েতরে,
আমার প্রচেতেেী এেিে োচেে চছতেে। োর
ইেচেোতের পর স্বতে োর সাতে আমার সাক্ষাৎ হে।
আচম চিজ্ঞাসা েরোম, আল্লাহ ো‘আো আপোর সাতে
চেরূপ আিরে েতরতছে? চেচে উত্তর চিতেে- আমাতে
মাফ েতর চিতেতছে। আচম োরে চিজ্ঞাসা েরাে চেচে
উত্ততর েেতেে, চেোে শেখার সমে যখেই েেী
সাল্লাল্লাহু ‘আোইচহ ওো সাল্লাম-এর োম মুোরে
আসে, েখেই হুযূতরর োতমর সাতে সাল্লাল্লাহু
‘আোইচহ ওো সাল্লাম শেখা আমার অভোস চছে। এর
চেচেমতে আল্লাহ ো‘আো আমাতে এমে চেোমে িাে
েতরতছে, যা শোে শিাখ েখতো শিতখচে, শোে োে
েখতো শুতেচে, শোে অন্তর েখতো োর েল্পোও
েতরচে।
হািীতসর চেোে শেতে ১০চট দুরূি েরীফ
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ِ

ِ

(ইেেুস সুন্নী, ৮০)ِاَّللهُمَّ صَّل عَّلى مَّحَّمَّدٍ وَّسَّلمْ عَّلَّيْه

(১)

ِ
. ٍ( اَّللهُمَّ صَّل عَّلى مَّحَّمَّدٍ وَّعَّلى الِ مُحَّمَّد২)
(োসাঈ েরীফ হািীস েং-১২৯২)

ِ ِ ِ
ِ
.ٍ( اَّللهُمَّ صَّل عَّلى مَّحَّمَّدٍنِ النَّبِي األمى وَّعَّلَّى الِ مُحَّمَّد৩)
(আেু িাউি হািীস েং-৯৮১/ মুসোতি আহমাি, ৪: ১১৯)

ِ
َّ( اَّللهُمَّ صَّل عَّلى مَّحَّمَّدٍ وَّاَّنْزِلْهُ الْمَّقْعَّدَّ الْمُقَّرَّبَّ عِنْدَّكَّ يَّوْم৪)
. ْالْقِيَّامَّة
৪েং এ েচেেে দুরূতির ফযীেতে েেীিী সাল্লাল্লাহু
‘আোইচহ ওো সাল্লাম ইরোি েতরে- ‘শয েেচক্ত উক্ত
দুরূি পড়ার অভোস েরতে োর িেে চেোমতের চিে
আমার োফা‘আে ওোচিে হতে।’(মুসোতি আহমাি হািীস
েং-৪:১০৮,১৬৯২৮)

ِ ِ ِ
ِ
ْ( اَّللهُمَّ صَّل عَّلى مَّحَّمَّدٍن النَّبِي األمى وَّعَّلَّى الهِ وَّسَّلم৫)

.تَّسْلِيْمًا
৫েং এ েচেেে দুরূি এর ফযীেতে েেীিী সাল্লাল্লাহু
‘আোইচহ ওো সাল্লাম ইরোি েতরে-‘শয েেচক্ত
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িুমু‘আর চিে আসতরর োমাতযর পর চেতির স্থাতে েতস
উক্ত দুরূি আচেোর পড়তে, োর আচে েছতরর গুোহ
মাফ হতে এেং োর আমেোমাে আচে েছতরর
ইোিে-েতন্দেীর সওোে শেখা হতে।’ (আে োউেুে
োিী-২৮৪)

ِ
ِ
َّ( اَّللهُمَّ صَّل عَّلى مُحَّمَّدٍ وَّبَّلغْهُ دَّرَّجَّةَّ الْوَّسِيْلَّةِ عِنْدَّك৬)
. ِوَّاجْعَّلْنَّا فِيْ شَّفَّاعَّتِهِ يَّوْمَّ الْقِيَّامَّة

(োোরােী হািীস েং-১২৫৫৪/ মাযমাউয যাওোচেি হািীস েং১৮৮১)

ِ
ِ
( اَّللهُمَّ صَّل عَّلى مَّحَّمَّدٍ عَّبْدِكَّ وَّرَّسُوْلِكَّ وَّصَّل عَّلَّى৭)

. ِالْمُؤْمِنِيْنَّ وَّالْمُؤْمِنِاتِ وَّالْمُسْلِمِيْنَّ وَّالْمُسْلِمَّات
(সহীহ ইেতে চহব্বাে হািীস েং-৯০৩)

ِ
ِ
َّ( اَّللهُمَّ صَّل عَّلى مَّحَّمَّدٍن النَّبِي وَّاَّزْوَّاجِهِ أمَّهَّاتِ الْمُؤْمِنِيْن৮)
ِ
ٌوَّذُريَّتِهِ وَّأهْلِ بَّيْتِهِ كَّمَّا صَّلَّيْتَّ عَّلَّى أل إبْرَّاهِيْمَّ إنَّكَّ حَّمِيْد
. ٌمَّجِيْد
(আেু িাউি হািীস েং-৯৮২/ আে োওেুে োিী, পৃ. ২৮৪)

ِ
ِ
َّ( اَّللهُمَّ صَّل عَّلى مَّحَّمَّدٍ وَّعَّلَّى أزْوَّاجِهِ وَّذُريَّتِهِ كَّمَّا صَّلَّيْت৯)
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ِ
عَّلَّى آلِ إبْرَّاهِيْمَّ وَّ بَّارِكْ عَّلَّى مَّحَّمَّدٍ وَّأزْوَّاجِهِ وَّذُريَّتِهِ كَّمَّا
.ٌبَّارَّكْتَّ عَّلَّى آلِ إبْرَّاهِيْمَّ َّإنكَّ حَّمِيْدٌ مَّجِيْد
(আে োউেুে োিী পৃ. ১০৪/ েুখারী, মুসচেম হািীস েং-৩৩৬৯)

ِ
َّ( اللَّهُمَّ صَّل عَّلَّى مُحَّمَّدٍ وَّعَّلَّى آلِ مُحَّمَّدٍ كَّمَّا صَّلَّيْت১০)
ْعَّلَّى إِبْرَّاهِيمَّ وَّعَّلَّى آلِ إِبْرَّاهِيمَّ إِنَّكَّ حَّمِيدٌ مَّجِيدٌ اللَّه َُّم بَّارِك
عَّلَّى مُحَّمَّدٍ وَّعَّلَّى آلِ مُح ََّّمدٍ كَّمَّا بَّارَّكْتَّ عَّلَّى إِبْرَّاهِيمَّ وَّعَّلَّى
- ٌآلِ إِبْرَّاهِيمَّ إِنَّكَّ حَّمِيدٌ مَّجِيد

(েুখারীহািীস েং-৬৩৫০,৩৩৭০/ োসাঈ হািীস েং-১২৮৮)

এ সমস্ত দুরূি ও সাোম প্রচেচিে ১০ োর েতর পড়তে
শিষ্টা েরতে। যাতে প্রচেচিে ১০০ োর দুরূি েরীফ
পড়া হতে যাে। অেো েমপতক্ষ সোে-সন্ধ্োে দু’োর
পড়তে যাতে েতর েেীিী সাল্লাল্লাহু ‘আোইচহ ওো
সাোম এর সুপাচরে োভ হে।
দুরূি েরীফ পাঠ েরার পর (েোপে অেেপূেে) চেতের
দু‘আচটও পাঠ েরতে।
ِ
ُ ما عَّلِمْتُ مِنْه،ِاللَّهُمَّ إين أسألُكَّ مِنَّ اخلَّيْرِ كُلهِ عا ِجِلِهِ وآجِلِه
َّ َّ وأعُوذُ بِكَّ مِن،ُوَّما لَّمْ أعْلَّم
ُ ما عَّلِمْت،ِالشر كُلهِ عاجله وآجِله
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ْ وأسألُكَّ اجلَّنَّةَّ وَّمَّا قَّربَّ إِلَّيْها مِنْ قَّوْلٍ أو،ْمِنْهُ وَّمَّا لَّمْ أعْلَّم
،ٍ وأعُوذُ بِكَّ مِنَّ النَّارِ وَّمَّا ق ََّّربَّ إِلَّيْها مِنْ قَّوْلٍ أوْ عَّمَّل،ٍعَّمَّل

وأسألُكَّ خَّيْرَّ ما سألَّكَّ بِهِ عَّبْدُكَّ وَّرَّسُولُكَّ مُحَّمَّدٌ صلى الله
َّ وَّ أَّعُوذُ بِكَّ مِنْ شَّر ما اسْتَّعاذَّكَّ مِنْهُ عَّبْدُك،عليه وسلم
ْ وَّأسْألُكَّ مَّا قَّضَّيْتَّ لِي،َّوَّرَّسُولُكَّ مُحَّمَّدٌ ص ََّّلى اللهُ عَّلَّيْهِ وَّسَّلم
.ْمِنْ أمْرٍ أنْ تَّجْعَّلَّ عاقِبَّتَّهُ رَّشَّدا
এ ‘িাতম’ দু‘আর েোপাতর হযরে আচেো রাচয. েেেো
েতরে- এেচিে েেীিী সাল্লাল্লাহু ‘আোইচহ ওো
সাল্লাম ঘতর আমাতে শোে োতি শখাাঁি েরচছতেে।
আচম েখে োমায ও দু‘আর মতধে মেগুে চছোম- শয
োরতে শখিমতে হাচির হতে শিরী হে। েেীিী
সাল্লাল্লাহু ‘আোইচহ ওো সাল্লাম ইরোি েরতেে, শহ
আচেো! আল্লাহর িরোতর িাতম (পচরপূেে) দু‘আ শপে
ের। আচম আরয েরোম, ইো রাসূোল্লাহ! ‘িাতম’
দু‘আ শোেচট? েখে েেীিী সাল্লাল্লাহু ‘আোইচহ ওো
সাল্লাম েচেেে দু‘আচট আমাতে ো‘েীম চিতেে। (আেআিােুে মুফরাি, পৃষ্ঠা েং ২২২, হািীস েং-৬৩৯, আে আযোর,
হািীস েং-১০৩৩)

দুরূি সম্পচেেে মাসাইে
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* েুরআতে োরীতম আল্লাহ ো‘আোর চেতিেতের োরতে
সারা িীেতে েমপতক্ষ এে োর দুরূি পাঠ েরা ফরয।
(দুরতর মুখোর, ১:৫১৪-৫১৮)

* যচি এেই মিচেতস েতেেোর েেীিী সাল্লাল্লাহু
‘আোইচহ ওো সাল্লাম-এর োম আতোচিে হে, োহতে
প্রেমোর সেতের উপর দুরূি েরীফ পাঠ েরা
ওোচিে। পরেেেী প্রতেেেোর দুরূি েরীফ পাঠ েরা
চেভেরতযােে মোেুযােী সেতের িেে মুস্তাহাে। অেেে
ইমাম ত্বহােী রহ. পরেেেীতে প্রতেেেোর দুরূি পাঠতে
প্রতেেতের িেে ওোচিে েতেতছে। (দুরতর মুখোর, ১ :
৫১৬)

উতল্লখে, শেউ যচি েেীিী সাল্লাল্লাহু ‘আোইচহ ওো
সাল্লাম-এর োম মুোরে এেই মিচেতস োরোর
চেতখে, োহতে োর িেে হুেুমও অেুরূপ অেোৎ
প্রেমোর দুরূি শেখা ওোচিে এেং পরেেেী-োর
মুস্তাহাে। (দুরতর মুখোর, ১ : ৫১৬)
দ্রষ্টেে- হযরে মুহাচেসীতে চেরাম হািীতসর চেোতে
সেতিতে শেচে েেীিী সাল্লাল্লাহু ‘আোইচহ ওো সাল্লামএর োম মুোরে চেতখতছে, চেন্তু োাঁরা প্রতেেেোর
দুরূি চেখতে োপেেে েতরে োই। আল্লাহ ো‘আো
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সেেতে োওফীে িাে েরুে। (দুরতর মুখোর, ১:৫১৬)
* চেো উযূতে, এমেচে হাটতে হাটতেও েেীিী
সাল্লাল্লাহু ‘আোইচহ ওো সাল্লাম-এর উপর দুরূি েরীফ
পড়া যাে।
* িুমু‘আ ো ঈতির খুেোর মতধে েেীিী সাল্লাল্লাহু
‘আোইচহ ওো সাল্লাম-এর োম মুোরে আসতে অন্ততর
দুরূি পড়তে চেন্তু মুতখ উচ্চারে েরতে ো।
* দুরতর মুখোর চেোতে আতছ শয, েরং দুচেোেী শোে
উতেেে সামতে শরতখ, এমে স্থাতে দুরূি পড়ার রসম
োোতো ো দুরূি পড়ার িেে শোেতির িাওোে শিো
শযটা দুরূি পড়ার শোে স্থাে েে, ো সম্পূেে চেতেধ।
শযমে, েেুে শিাোে শখাোর সমে ো েেুে োড়ী
েরার পর ইেোচি। এসে শক্ষতত্র দু’রাো‘আে সাোেুস
শোের পতড় শেো যতেষ্ট। উতল্লখে দুরূি পড়ার স্থাতের
েেেো সামতে আসতছ। (দুরতর মুখোর,১:৫১৮/আে-আেোহ
ওোন্নাযাচের, ৫৩)

* দুরতর মুখোর চেোতে আতরা উতল্লখ আতছ, দুরূি
েরীফ পড়ার চেেম হে, চিতে মুহাব্বতের সাতে
ধীরচস্থরভাতে হােো আওোতি িুতপ িুতপ পড়তে। দুরূি
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পড়ার সমে ঢুেতে োো ো অঙ্গ-প্রেেঙ্গ শহোতে োো
এেং উাঁিু আওোি েরা চেতেধ। (দুরতর মুখোর, ১:৫১৯)
এর িারা েুো যাে চেচভন্ন স্থাতে শিাোে-পাট ো োড়ীঘর উতিাধে েরার সমে ো োমাতযর পতর সেতে চমতে
উচ্চঃস্বতর দুরূি পড়ার শয প্রো িােু আতছ, ো েিেেীে।
োরে, এগুতো দুরূি পাতঠর স্থাে েে এেং এভাতে
দুরূি পাতঠর অেুমচেও শেই।
দুঃখিেে েো হে, প্রোেে শয দুরূি পড়া হে, োর
অচধোংেই মেেড়া দুরূি, শোে হািীতস ো প্রমাচেে
েে। েেীিী সাল্লাল্লাহু ‘আোইচহ ওো সাল্লাম ও
সাহাোতে শেরাম রাচয. এর আমে িারা শসসে দুরূতির
েব্দগুতোর শোে প্রমাে শেই। আরেী েোেরে অেুসাতর
শসসে দুরূতির োেেগুতোও সহীহ েে এেং োর অতেের
মতধেও মারাত্মে ধরতের ভুে রতেতছ। শযমে, “ইো
েেী সাোমু আোইো, ইো রাসূে সাোমু আোইো
ইেোচি। রাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আোইচহ ওো সাল্লামতে
সাধারে শোেতির সতম্বাধে েরার েোে এভাতে
সতম্বাধে েরা িরম শেআিেী। (োফসীতর েুরেুেী, ১২:৩২২)
সুেরাং এ ধরতের োতোোট ভুে দুরূি পচরেোে েরা
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েেেেে। োছাড়া অতেে শক্ষতত্র িাাঁচড়তে দুরূি পড়তে
োধে েরা হে। অেি োমাতযর মতধে সেতেই েসা
অেস্থাে দুরূি পতড় োতে। সুেরাং েতস দুরূি পড়াই
উত্তম। আতরা মারাত্মে েো হতো, অতেতে চেশ্বাস েতর
োতে শয, োতির মাহচফতে স্বেং েেীিী সাল্লাল্লাহু
‘আোইচহ ওো সাল্লাম সেরীতর হাচির হতে োতেে। এ
িেে োরা এেটা শিোর খাচে রাতখ। োতির এ
চেশ্বাতসর পতক্ষ েুরআে-হািীতস শোে িেীে-প্রমাে
শেই। েরং হািীস িারা প্রমাচেে আতছ শয, উম্মতের
দুরূিসমূহ পৃচেেীর শয শোে প্রান্ত শেতে পড়া শহাে, ো
শফতরেোতির মারফতে ঐ েেচক্তর োম উতল্লখ েতর
েেীিী সাল্লাল্লাহু ‘আোইচহ ওো সাল্লাম-এর িরোতর
শপে েরা হে। (োসাঈ হািীস েং-১২৮২)
ফাোওোর চেচভন্ন চেোতে োতির এ ভ্রান্ত আক্বীিাতে
েুফুরী আক্বীিা েতে উতল্লখ েরা হতেতছ। (সূরা আেআম,
আোে েং-৫৯/ সূরা োমাে, আোে েং-৬৫/ ফাোওো োযীখাে,
১:৩৩৪/ ফাোওো োিাইো ৩:৩২৬/ আহসােুে ফাোওো, ১:৩৪৮)

হোাঁ, মিীো েরীতফ চেতে রওিা মুোরে সামতে শরতখ
“আসসাোেু ওোস সাোমু আোইো ইো রাসূোল্লাহ,
ইো হেহে, ইো েেীোল্লাহ েতে সতম্বাধে েরাতে শোে
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অসুচেধা োই। সুেরাং সেে মুসেমাতের চেতির
ঈমাতের শহফািে এেং আচখরাতের োিাতের েতক্ষে
সেে প্রোর শিিাতিচি শছতড় চিতে, সমস্ত েুফুরী
আক্বীিা েোে েতর সহীহ আক্বীিা শপােে েরা এেং
ঈমােতে সহীহ ও মিেুে েরার চফচের েরা এেং এর
িেে আল্লাহর রাস্তাে সমে েেে েরা শেহাতেে িরুরী
ও অপচরহাযে েেেেে।
দু’চট মাসআো
১। যখে েেীিী সাল্লাল্লাহু ‘আোইচহ ওো সাল্লাম-এর
োম মুোরে চেখতে, েখে পূেে দুরূি েরীফ চেখতে।
সংতক্ষপ েরার িেে (ি.) ো (স.) এ ধরতের
সাংতেচেে চিহ্ন েেেহার েতর চেখতে ো, এটা আিতের
শখোফ। শেমচেভাতে মুতখ েোর সমে খুে ধীতর সুতস্থ
েেতে। োড়াহুড়া েতর অস্পষ্টভাতে দুরূি পড়া
মুহাব্বাতের সল্পোর আোমে। এ চিতে খুে েক্ষে
রাখতে।
২। ফুোহাতে চেরাম চেতখতছে, শয শোে দুরূতি েেীিী
সাল্লাল্লাহু ‘আোইচহ ওো সাল্লাম-এর োম মুোরতের
শুরুতে ( سيدناসাইচেচিো) েব্দ েৃচি েরা মুস্তাহাে।
www.islamijindegi.com

(দুরতর মুখোর, ১:৫১৩)

দুরূি পড়ার স্থােসমূহ
* যখেই েেীিী সাল্লাল্লাহু ‘আোইচহ ওো সাল্লাম-এর
োম মুোরে মুতখ উচ্চাচরে হে ো োতে আতস েখেই
দুরূি েরীফ পড়া েেেেে। (দুরতর মুখোর,১:৫১৬)
* যখেই শোে মিচেস শেতে উঠতে েখে প্রেতম দুরূি
েরীফ পড়তে োর পর উঠতে। (আে-োউেুে োিী পৃ.
৩৪৮)

* দু‘আ েরার পূতেে ও পতর দুরূি েরীফ পড়তে। (আেোউেুে োিী পৃ.৩১৮-৩২৩)

* মসচিতি প্রতেেোতে এেং শের হওোর সমে দুরূি
েরীফ পড়তে। (আে-োউেুে োিী পৃ.২৬৬)
*আিাতের পর দু‘আ পড়ার পূতেে দুরূি েরীফ পড়তে।
(আে-োউেুে োিী পৃ. ২৭)

* উযূর শেতে দুরূি েরীফ পড়তে। (আে- োউেুে োিী পৃ. ২৪৯)
* েেীিী সাল্লাল্লাহু ‘আোইচহ ওো সাল্লাম-এর রওিা
মুোরে চযোরতের সমে দুরূি েরীফ পড়তে। উক্ত
দুরূি েেীিী সাল্লাল্লাহু ‘আোইচহ ওো সাল্লাম চেতি
শুতেে। (আে- োউেুে োিী পৃ. ৩০৩-৩০৭)
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* শোে চেোে-চরসাোহ, চিচঠ-পত্র শেখার শুরুতে
দুরূি েরীফ চেখতে। (আে-োউেুে োিী পৃ. ৩১৪)
* রাতে োহাজ্জুতির িেে যখে ঘুম শেতে িাগ্রে হতে
েখে দুরূি েরীফ পড়তে। (আে-োউেুে োিী পৃ. ২৬৪)
* চেপি-আপি,োো-মুসীেে, ভূচমেম্প ইেোচির
অচেষ্ট শেতে রক্ষা পাওোর িেে দুরূি েরীফ পড়তে।
(আে-োউেুে োিী পৃ. ১৭৪-১৭৫, ৩১৫)

* পাতে চেচে োেতে ো োতে শোাঁ শোাঁ আওোি হতে
দুরূি েরীফ পড়তে। (আে আযোর, হািীস েং-৭৮৬)
দু’চট েো
হামি ও সাোে-সাোতমর পর, মহাে আল্লাহ ো‘আো
সৃচষ্টর শশ্রষ্ঠ েতর মােে িাচেতে সৃচষ্ট েতরতছে এেং
োর উভে িেতে েেোতের িেে েেী োরীম সাল্লাল্লাহু
‘আোইচহ ওো সাল্লামতে েমুো চহতসতে পাচঠতেতছে।
েেীিী সাল্লাল্লাহু ‘আোইচহ ওো সাল্লামতে অেুসরে
েরতে মুসেমােতির সেে োি আল্লাহ ো‘আোর
েতন্দেীতে পচরেে হে।
রাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আোইচহ ওো সাল্লাতমর সুন্নাে
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সমূতহর মতধে এেচট গুরুত্বপূেে সুন্নাে চছে প্রতেেে
েেুে হাোে ও অেস্থাে আল্লাহ ো‘আোতে স্মরে েরা
এেং োাঁর প্রতেেে চে‘আমতের শোের আিাে েরা।
শযগুতোতে মাসেূে দু‘আ েো হে। হািীতসর চেোতে
ঐসেে মাসেূে দু‘আসমূহ েচেেে আতছ। েতে সাধারে
শোেতির িেে হািীতসর চেোে শেতে মাসেূে দু‘আ
শের েতর আমে েরা েড়ই েষ্টসাধে েোপার, এতে
শোে সতন্দহ শেই।
োই িীঘেচিে যােে আমার অন্ততর এোন্ত ইচ্ছা চছে,
ধিেচন্দে িীেতের সেোচধে প্রতোিেীে মাসেূে দু‘আ
এেং চেছু সহীহ দুরূি েরীফ প্রমােসহ পুচস্তো আোতর
মুসেমাে ভাইতির শখিমতে শপে েরা।
আল্লাহ পাতের অতেে শোের, চেচে আমার িীঘেচিতের
আোতে পূেে েতরতছে- আেহামদুচেল্লাহ।
এ মুহূতেে যার েো স্মরে ো েতর পারচছ ো চেচে হতেে
মুহোরাম মাওোো আব্দুে মাতেে সাতহে, চেচে দু‘আ/
দুরূিসমূতহর হাওোোসহ প্রোে েরার োতি যতেষ্ট
সহতযাচেো েতরতছে। আল্লাহ ো‘আো োাঁর ইেম ও
আমতে েরেে িাে েরুে।
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মহাে আল্লাহ ো‘আো শযে এ অধমতে এেং এর
প্রোেে ও এর িেে যারা মূেেোে শ্রম চিতেতছে
োতির সেেতে িীতের উপর োতেম রাতখে এেং
পুচস্তোচট োাঁর খাছ অেুগ্রতহ মুসচেম চমল্লাতের িেে
উপোরী েতর শিে। আমীে।

সমাপ্ত
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নামায শিক্ষা ও
ইমামগণের শযম্মাদারী
মুফতী মনসূরুল হক
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োসাবয়তে বকয়াে ২৭বি
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োসাবয়তে বসিদা ৩৪বি
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باسمه تعالى
নাোয বিক্ষা
প্রথে অধ্যায়
অিতরবিকা:
নূরানী প্রবিক্ষি গকাসতভুক্ত ইবিঞ্জা, উযূ, গ াসে, তায়াম্মুে ও
নাোতযর িরুরী োসাবয়ে শুরুতত সংতযািন করা িে:

িসার আদি বতন প্রকার
১। দুই িাাঁিু গফবেতয় নাোতযর সেয়।
২। এক িাাঁিু উবঠতয় গেখার সেয়।
৩। দুই িাাঁিু উবঠতয় কাওয়ার সেয়।
(এই বতন প্রকার িসা সুন্নাত)
ইবিঞ্জার আদি
৫ বদতক বফতর ইবিঞ্জা করা বনতষধ্
১। বকিোর বদতক েুখ কতর।
২। বকিোর বদতক বপঠ কতর।
৩। চন্দ্র ও সূতযতর বদতক েুখ কতর।
৪। প্রিে িাতাতসর বদতক েুখ কতর।
৫। এতকিাতর উেে িতয়।
১০ িায় ায় ইবিঞ্জা করা বনতষধ্
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১। োনুষ চোচতের রািায়।
২। ছায়াদার িা ফেদার াতছর নীতচ।
৩। উযূ-গ াসতের স্থাতন।
৪। তততর বভততর, গ ারিাতন।
৫। দাাঁবিতয় িা গিাঁতি গিাঁতি
৬। বিনা উযতর পাবনতত।
৭। ঘতর িা বিছানায়।
৮। েসবিতদর আবেনায় িা ঈদ াতি।
৯। নীচু িায় ায় িতস উাঁচু িায় ায়।
১০। িনসম্মুতখ।
৬ বিবনস বনতয় ইবিঞ্জায় যাওয়া বনতষধ্
১। আল্লাি তা‘আোর নাে।
২। নিী তির নাে।
৩। গফতরিতা তির নাে।
৪। কুরআতনর আয়াত।
৫। িাদীতসর িুকরা।
৬। দু‘আ কাোে। (বেবখত িা অংবকত)
ইবিঞ্জার সেয় ৮ কাি করা বনতষধ্
১। কথা িো।
২। বযবকর করা।
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৩। কুরআন িরীফ বতোওয়াত করা।
৪। সাোে গদওয়া।
৫। সাোতের উত্তর গদওয়া।
৬। খাওয়া ও পান করা।
৭। বেসওয়াক করা।
৮। গেখা পিা।
১০ বিবনস িারা কুেুখ েওয়া বনতষধ্
১। িাবি।
২। কয়ো।
৩। কা ি।
৪। কাাঁচ।
৫। াতছর কাাঁচা পাতা।
৬। খাদযদ্রিয।
৭। শুকতনা গ াির।
৮। িেিতের পাবন।
৯। ডান িাত িারা।
১০। িযিহৃত বিো বিতীয়িার িযিিার করা।
ইবিঞ্জায় ৮ কাি করা সুন্নাত
১। িাে পা বদতয় প্রতিি করা।
২। িুতা-সযাতেে পাতয় রাখা।
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৩। োথা গিতক রাখা।
৪। বদতে বদতে ইবি ফার পিা।
৫। বিো কুেুখ িযিিার করা।
৬। পাবন িযিিার করা।
৭। ডান পা বদতয় গির িওয়া।
৮। প্রতিতির আত ও পতর দু‘আ পিা।
উযূতত ৪ ফরয
১। সম্পূিত েুখ গধ্ায়া।
২। উভয় িাত কনুইসি গধ্ায়া।
৩। োথার এক চতুথতাংি োসাহ্ করা।
৪। উভয় পা িাখনুসি গধ্ায়া।
উযূ করার (সুন্নাত) তরীকা
১। উযূর বনয়ত করা।
২। বিসবেল্লাি পিা।
৩। উভয় িাত কবিসি বতনিার গধ্ায়া।
৪। বেসওয়াক করা।
৫। বতনিার কুবে করা।
৬। বতনিার নাতক পাবন গদয়া ও নাক ঝািা।
৭। সম্পূিত েুখ বতনিার গধ্ায়া।
৮। ডান িাত কনুইসি বতনিার গধ্ায়া।
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৯। িাে িাত কনুইসি বতনিার গধ্ায়া।
১০।উভয় িাততর আেুেগুতো বখোে করা।
১১। সম্পূিত োথা একিার োসাহ্ করা।
১২। উভয় কান একিার োসাি করা।
১৩। ঘাি োসাহ্ করা।
১৪। ডান পা িাখনুসি বতনিার গধ্ায়া।
১৫। িাে পা িাখনুসি বতনিার গধ্ায়া।
১৬। উভয় পাতয়র আেুেগুতো তারতীিেত বখোে
করা।
১৭। উযূর গিতষ উপতরর বদতক তাবকতয় কাবেোতয়
িািাদাত পিা।
গ াসতে ৩ ফরয
১। ভােভাতি কুবে করা।
২। নাতকর নরে িায় া পযতন্ত পাবন গপ ছাঁ ান।
৩। সম্পূিত িরীর গধ্ ত করা।
গ াসতের তরীকা
১। ফরয গ াসতের পূতিত ইবিঞ্জা করা।
২। শুরুতত বিসবেল্লাবির রািোবনর রািীে পিা।
৩। উভয় িাত কবিসি গধ্ায়া।
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৪। িরীর িা কাপতি নাপাক গেত থাকতে প্রথতে তা
বতনিার ধ্ুতয় পবিত্র করা। নাপাকী না থাকতেও গুপ্তাে
গধ্ ত করা। এরপর উভয় িাত ভােভাতি ধ্ুতয় গনয়া।
৫। গ াসতের পূতিত উযূ করা।
৬। োথায় পাবন িাো, তারপর ডান কাাঁতধ্ ও পতর িাে
কাাঁতধ্ পাবন িাো। অতঃপর সেি িরীর বতনিার
এেনভাতি পাবন িারা গধ্ ত করা গযন একবি পিতের
গ ািাও শুষ্ক না থাতক। ততি নদী-পুকুর ইতযাবদতত
গ াসে করতে বকছুক্ষি ডুি বদতয় থাকতেই বতনিার
পাবন িাোর সুন্নাত আদায় িতি।
৭। সেি িরীর ঘতষ-গেতি গধ্ ত করা।
৮। েবিোতদর িনয কাতন-নাতক অেংকারাদী থাকতে,
তার বছদ্র ও আংবি, চুবি িা িয়ো ইতযাবদ নািা চািা
বদতয় পাবন গপ বাঁ ছতয় গদয়া।
৯। িরীতরর গয সেি অতে সাধ্ারিত পাবন গপ ছাঁ তত
চায় না, গযেন : কান, আেুতের ফাাঁক, কনুই, ি তের
নীচ, গচাতখর বকনারা, চুতের গ ািা ইতযাবদ অতে
গখয়াে কতর পাবন গপ ছাঁ াতনা। (নতখ নখপাবেি থাকতে,
তা সম্পূিত উঠাতনা িযতীত উযূ গ াসে িতি না।)
১০। গ াসতের বভিা কাপি বতনিার ধ্ুতয় বতনিার
বনংিাতনা।
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তায়াম্মুতে ৩ ফরয
১। বনয়ত করা।
২। সম্পূিত েুখেণ্ডে একিার োসাহ্ করা।
৩। উভয় িাত কনুইসি একিার োসাহ্ করা।
উযূ ও তায়াম্মুে ভতের কারি ৭বি
১। পায়খানা িা গপিাতির রািা বদতয় গকান বকছু গির
িওয়া।
২। েুখ ভতর িবে িওয়া।
৩। িরীতরর ক্ষতস্থান িতত রক্ত, পুাঁি িা পাবন গির িতয়
বিতয় পিা।
৪। থুথুর সতে রতক্তর ভা সোন িা গিবি িওয়া।
৫। বচত িতয়, কাত িতয় িা গিোন বদতয় ঘুবেতয় যাওয়া।
৬। পা ে, োতাে ও অতচতন িওয়া।
৭। নাোতয উচ্চস্বতর িাসা।
নাোতযর ফরয, ওয়াবিি ও সুন্নাতসেূতির িিতনা
নাোতযর িাইতর ও বভততর ১৩ ফরয
নাোতযর িাইতর ৭ ফরয
১। িরীর পাক।
২। কাপি পাক।
৩। নাোতযর িায় া পাক।
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৪। সতর িাকা।
৫। বকিোেুখী িওয়া।
৬। ওয়াক্ত েত নাোয পিা।
৭। নাোতযর বনয়ত করা।
নাোতযর বভততর ৬ ফরয
১। তাকিীতর তািরীো িো।
২। দাাঁবিতয় নাোয পিা।
৩। বিরা‘আত পিা।
৪। রুকু করা।
৫। দুই বসিদা করা।
৬। আবখরী বিঠক করা।
নাোতযর ওয়াবিি ১৪বি
১। সূরা ফাবতিা পুরা পিা।
২। সূরা ফাবতিার সতে সূরা বেোতনা।
৩। রুকু-বসিদায় গদরী করা।
৪। রুকু িতত গসািা িতয় দাাঁিাতনা।
৫। দুই বসিদার োঝখাতন গসািা িতয় িসা।
৬। প্রথতে বিঠক করা।
৭। উভয় বিঠতক আত্তাবিয়যাতু পিা।
৮। ইোতের িনয বিরা‘আত আতি এিং গিাতর পিা।
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৯। বিততরর নাোতয দু‘আতয় কুনূত পিা।
১০। দুই ঈতদর নাোতয ছয়বি কতর তাকিীর িো।
১১। ফরয নাোতযর প্রথে দুই রাকা‘আততক রাআততর
িনয বনধ্তাবরত করা।
১২।প্রততযক রাকা‘আততর ফরযগুতোর তারতীি বঠক
রাখা।
১৩।প্রততযক রাকা‘আততর ওয়াবিিগুতোর তারতীি বঠক
রাখা।
১৪। ‘সাোে’ িতে নাোয গিষ করা।
পুরুষতদর নাোতযর ১০০ োসাবয়ে
োসাবয়তে বকয়াে ২৭বি
দাাঁিাতনাতত ৭ কাি
১.পাতয়র আেুেসেূি বকিোর বদতক গসািাভাতি রাখা।
২.উভয় পাতয়র োঝখাতন চার আেুে (ঊতবত এক
বিঘত) পবরোি ফাাঁক রাখা।
৩.উভয় পাতয়র িৃদ্ধােুবেিয় ও গ াাঁিাবেিতয়র োতঝ
সোন দূরত্ব রাখা।
৪.তাকিীতর তািরীো শুরু করা পযতন্ত িাত গছতি রাখা।
(িাত গিাঁতধ্ না রাখা)।
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৫.সম্পূিত গসািা িওয়া।(এক পাতয় ভর বদতয় িাাঁকা িতয়
না দাাঁিাতনা)।
৬.ঘাি গসািা রাখা। গচিারা িবেতনর বদতক না করা।
৭.বসিদার িায় ার বদতক নির রাখা। বি.দ্র. ফরয
নাোতযর বকয়াে।(দাাঁবিতয় নাোয পিা) ফরয]
িাত উঠাতনাতত ৮ কাি
১.তাকিীতর তািরীোর সেয় িাত চাদতরর বভততর
থাকতে, িাইতর গির করা।
২.িাত উঠাতনার সেয় োথা না ঝুাঁকাতনা।
৩.িাত কান পযতন্ত উঠাতনা (উভয় িাততর িৃদ্ধােুবে িারা
কাতনর েবত স্পিত করা)।
৪.িাততর আেুেগুতো স্বাভাবিক ফাাঁক রাখা।
৫.িাততর তােু সম্পূিত বকিোেুখী কতর রাখা, আেুতের
োথা িাাঁকা না করা। িরং আকািেুখী কতর রাখা।
৬.তাকিীতর তািরীো িোর প্রাক্কাতে উক্ত নাোতযর
গখয়াে (বনয়ত) েতন িাবির করা। [ফরয]
৭।তারপর তাকিীতর তািরীো শুরু করা। তাকিীতর
তািরীো এক আবেফ গথতক গিবি না িানা।
৮.তাকিীতর তািরীো িোর পর সরাসবর িাত
িাাঁধ্া।(িাত িাাঁধ্ার আত িাত ঝুবেতয় না গদয়া)।
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িাত িাাঁধ্ার ৪ কাি
১.ডান িাততর তােু িাে িাততর বপতঠর উপর রাখা।
২.ডান িাততর িৃদ্ধােুবে ও কবনষ্ঠােুবে িারা িাে িাততর
কবি ধ্রা।
৩.িাবক আেুেগুতো িাে িাততর উপর স্বাভাবিক
অিস্থায় রাখা।
৪.নাবভর নীতচ িাত িাাঁধ্া। উতল্লখয-তাকিীর িো গিষ ও
িাত িাাঁধ্া একই সেয় িতি।
িাত িাাঁধ্ার পর ৮ কাি
১.ছানা পিা
২.আ‘উযুবিল্লাি পিা।
৩.বিসবেল্লাি পিা। (উতল্লখয গয, পরিততী রাকা‘আতত
ছানা ও আ‘উযুবিল্লাি পিতত িয় না)
৪.সূরা ফাবতিা পিা [ওয়াবিি]।
৫.সূরা ফাবতিা পিার পর নীরতি আেীন িো।
৬.সূরা বেোতনা (ফিতরর প্রথে দু’রাকা‘আতত এিং
ওয়াবিি, সুন্নাত ও নফতের সি ক’বি রাকা‘আতত)
[ওয়াবিি]।
৭.সূরা বেোতনার পূতিত বিসবেল্লাি পিা।
৮.োসনূন বিরা‘আত পিা।
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[বি.দ্র. ফরতযর প্রথে দু’রাকা‘আতত এিং ওয়াবিি,
সুন্নাত ও নফতের সিক’বি রাকা‘আতত কেপতক্ষ িি
এক আয়াত অথিা গছাি বতন আয়াত পবরোি
বিরা‘আত (কুরআন িরীফ) পিা [ফরয]।
োসাবয়তে রুকু ১২বি
রুকু‘গত ৯বি কাি
১.রুকু‘গত যাওয়ার সেয় তাকিীর িো।
২.উভয় িাত িারা িাাঁিু ধ্রা।
৩.িাততর আেুেসেূি ফাাঁক রাখা।
৪.উভয় িাত সম্পূিত গসািা রাখা, কনুই িাাঁকা না করা।
৫.োথা, বপঠ ও গকাের এক সোন রাখা।
৬.পাতয়র গ াছা, িাাঁিু ও উরু গসািা রাখা (িাাঁিু িাাঁকা না
করা)।
৭.পাতয়র বদতক নির রাখা।
৮.রুকু‘গত কেপতক্ষ বতনিার রুকু‘র তাসিীহ্ (সুিিানা
রাবিয়াে আযীে) পিা।
৯.রুকু‘ করা ফরয এিং রুকুতত কেপতক্ষ এক তাসিীি
পবরোি গদরী করা ওয়াবিি।
রুকু গথতক উঠায় ৩ কাি
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১.রুকু‘ গথতক উঠার সেয় ‘সাবে‘আল্লাহু বেোন
িাবেদাহ্’ িো।
২.গসািা িতয় (িাত গছতি) দাাঁিাতনা এিং দাাঁিাতনার
পর এক তাসিীি পবরোি বিেম্ব করা। [ওয়াবিি]
৩.দাাঁবিতয় ‘রািানা ওয়া োকাে িােদ্’ িো।
[বি.দ্র. একা নাোযী উভয়িা পিতি, আর ইোে শুধ্ু
‘সাবেআল্লাহু বেোন িাবেদা’ িেতি এিং েুক্তাদী শুধ্ু
‘রািানা ওয়া োকাে িােদ’ িেতি]।
োসাবয়তে বসিদা ৩৫বি
বসিদা অিস্থায় ২০ কাি
১.বসিদায় যাওয়া অিস্থায় তাকিীর িো।
উতল্লখয, গকান তাকিীরতক এক আবেফ গথতক েম্বা না
করা।
২.িাাঁিু োবিতত ো ার আ পযতন্ত বসনা ও োথা গসািা
রাখা, বিেকুে না ঝুাঁকাতনা।
৩.(প্রথতে) উভয় িাাঁিু োবিতত রাখা।
৪.(তারপর) িাাঁিু গথতক এতিুকু দূতর িাত রাখা।তযন
বসিদারত অিস্থায় উভয় রান গসািা থাতক।উতল্লখয,
িাাঁিু গথতক এক িাত পবরোি দূতর িাত রাখতে উরু
গসািা থাতক।
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৫.(তারপর) উভয় িৃদ্ধােুে এর োথা িরাির নাক
রাখা।
৬.(তারপর) কপাে রাখা।
৭.িাততর আেুেগুতো বেবেতয় রাখা।
৮.আেুতের োথাগুতো বকিোেুখী কতর গসািাভাতি
রাখা।
৯.দু‘িাততর েধ্যখাতন গচিারা রাখা যায় এ পবরোি
ফাাঁক রাখা। িাত গচিারার সাতথ বেবেতয় রাখতি না।
১০.নাতকর অগ্রভাত র বদতক নির রাখা।
১১.গপি উরু গথতক পৃথক রাখা।
১২.কনুই োবি ও রান গথতক পৃথক রাখা।
১৩.উভয় উরু গসািাভাতি খািা রাখা।
১৪.উভয় পাতয়র পাতা খািা রাখা।
১৫.পাতয়র আেুতের োথাগুতো যথাসম্ভি বকিোর
বদতক েুবিতয় রাখা।
১৬.পাতয়র আেুে িবেন গথতক না উঠাতনা। [ওয়াবিি]।
১৭.দু’পাতয়র েধ্যখাতন দাাঁিাতনা অিস্থার নযায় চার
আেুে পবরোি ফাাঁক রাখা।
১৮.কেপতক্ষ বতনিার বসিদার তাসিীহ্ (সুিিানা
রাবিয়াে আ‘ো ) পিা।
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১৯.বসিদা করা ফরয এিং বসিদায় কেপতক্ষ এক
তাসিীি পবরোি গদরী করা ওয়াবিি।
২০.গযন বসিদারত অিস্থায় উভয় রান গসািা থাতক।
বসিদা গথতক উঠার সেয় ১৫ কাি
১.বসিদা গথতক উঠা অিস্থায় তাকিীর িো।
২.(প্রথতে) কপাে উঠাতনা।
৩.(তারপর) নাক উঠাতনা।
৪.(তারপর) উভয় িাত উঠাতনা।
৫.দুই বসিদার োঝখাতন গসািা িতয় বস্থরভাতি িসা।
[ওয়াবিি]।
৬.িাে পা বিবছতয় তার উপর িসা।
৭.ডান পা গসািাভাতি খািা রাখা।
৮.উভয় পাতয়র আেুেসেূি (সম্ভিেত) বকিোর বদতক
েুবিতয় রাখা।
৯.উভয় িাত উরুর উপর (িাততর আেুতের োথা) িাাঁিু
িরাির রাখা ও িাততর আেুেসেূি স্বাভাবিক অিস্থায়
রাখা।
১০.নির দুই িাাঁিুর োতঝর বদতক রাখা।
১১.িসা অিস্থায় দু‘আ(আল্লাহুম্মা বফরেী) পিা।
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১২.তাকিীর িো অিস্থায় পূতিতর বনয়তে বিতীয় বসিদা
করা।
১৩.বিতীয় বসিদার পর তাকিীর িো অিস্থায় পরিততী
রাক‘আততর িনয পাতয়র অগ্রভাত ভর কতর দাাঁিাতনা।
(দু’িাত িারা িবেতনর উপর গঠক না ো াতনা)
১৪.িাাঁিুর উপর িাত গরতখ দাাঁিাতনা।
১৫.বসিদা িতত বসনা ও োথা গসািা গরতখ সরাসবর
দাাঁিাতনা।
উতল্লখয,বসিদা গথতক দাাঁিাতনার সেয় রুকু করার েত
অিস্থা সৃবষ্ট করতি না।
োসাবয়ে কু‘উদ (বিঠক) ২০বি
িসায় ১২ কাি
১.িাে পা বিবছতয় তার উপর িসা।
২.ডান পা গসািাভাতি খািা রাখা।
৩.উভয় পাতয়র আেুেসেূি (সম্ভিেত) বকিোর বদতক
েুবিতয় রাখা।
৪.উভয় িাত রাতনর উপর (আেুেসেূতির োথা) িাাঁিু
িরাির রাখা।
৫.িাততর আেুেগুতো স্বাভাবিক অিস্থায় রাখা।
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৬.িসা অিস্থায় োথা ও বপঠতসািা গরতখ নির দুই
িাাঁিুর োতঝর বদতক রাখা।
৭.‘আত্তাবিয়যাতু’ পিা। [ওয়াবিি]
৮.‘আিিাদু’ িোর সতে সতে েধ্যো ও িৃদ্ধােুবের
োথা এক সতে বেবেতয় এিং অনাবেকা ও কবনষ্ঠােুেিয়
েুবিতয় গরতখ িােকা (ত াে িৃত্ত আকাতর) িাাঁধ্া।
৯.‘ো ইোিা’ িোর সেয় িািাদাত আেুে সাোনয উাঁচু
কতর ইিারা করা। অতঃপর ‘ইল্লাল্লাহু’ িোর সেয়
নাোতনা। ততি িািাদত আেুতের োথা িাাঁিুর সাতথ
বেোতি না।
১০.বিঠক গিষ িওয়া পযতন্ত িাত ঐরূপ িােকা িাাঁধ্া
অিস্থায় রাখা এিং গিষ বিঠতক উভয় সাোতের পতর
গখাো।
১১.আতখরী বিঠক (আত্তাবিয়যাতুর পর) দরূদ িরীফ
পিা।
১২.অতঃপর দু‘আতয় োসুরা পিা।
[বি.দ্র. ১ে বিঠক ওয়াবিি ও গিষ বিঠক ফরয।]
সাোে বফরাতনার ৮ কাি
১.একা নাোয পিতে উভয় সাোতের সেয়
গফতরিতাতদরতক সাোে করার বনয়ত করা এিং
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িাো‘আততর সেয় উভয় সাোতে ইোে, অনযানয
েুসল্লী, গফতরিতা ও নাোযী বিনতদর সাোে করার
বনয়ত করা।
২.উভয় সাোে বকিোর বদক গথতক শুরু করা এিং
উভয় সাোতে ‘আসসাোেু’ িো পযতন্ত গচিারা বকিোর
বদতক রাখা।
৩.প্রথতে ডান বদতক, অতঃপর িাে বদতক সাোে
বফরাতনা।
৪.সাোতের সেয় ডাতন-িাতে শুধ্ু গচিারা বফরাতনা
(বসনা না বফরাতনা)।
৫.আোইকুে িোর সেয় নির কাাঁতধ্র বদতক বফরাতনা।
৬.বিতীয় সাোে, প্রথে সাোতের তুেনায় আতি িো।
৭.েুক্তাদী তির ইোতের ‘আসসাোেু’ িোর পর
সাোে বফরাতনা।
৮.োসিুতকর িনয ইোতের বিতীয় সাোে গিষ করা
পযতন্ত অতপক্ষা করা।
[বি.দ্র.োসিুতকর িনয ইোতের বিতীয় সাোে সম্পূিত
গিষ িওয়ার পর উঠা েুিািাি।]
পুতরা নাোতযর ৬ োসাবয়ে
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১.নাোতযর শুরু গথতক গিষ পযতন্ত অন্ততর নাোতযর
গখয়াে রাখা, আর সিি পদ্ধবত িে সি বকছু গখয়াে
কতর পিা। েুখতস্থর গিাতর না পিা। (েন অনয গকান
বদতক চতে গ তে, স্মরি িওয়া োত্রই বফবরতয় আনা)
২.োতঝর তাকিীরগুতো পূিতিততী রুকন গথতক আরম্ভ
কতর অপর রুকতন গপ তাঁ ছ গিষ করা। (বকন্তু তাকিীর
এক আবেফ গথতক েম্বা করা যাতি না।) এর িনয গকান
েুিাবিক আবেে গথতক নাোতযর িািি প্রবিক্ষি গনওয়া
িরুরী।
৩.এক রুকন গথতক অনয রুকতন গযতত বিেম্ব না করা।
৪.পবঠত সূরা/ দু‘আ সেূতির প্রবত অন্ততর গখয়াে করা।
৫.িাই আসতে যথাসম্ভি েুখ িন্ধ রাখতত গচষ্টা করা।
৬.িাাঁবচ আসতে তা যথাসম্ভি দবেতয় রাখা।
এ পযতন্ত ‘পুরুষতদর নাোতযর ১০০ োসাবয়ে’ পূিত িে।
েবিোতদর নাোতযর ৯৯ োসাবয়ে
োসাবয়তে বকয়াে ২৭বি
দাাঁিাতনাতত ৭ কাি
১.পাতয়র আেুেসেূি বকিোর বদতক গসািাভাতি রাখা।
২.উভয় পাতয়র োঝখাতন অনূবত চার আেুে পবরোি
ফাাঁক রাখা।
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৩.উভয় পাতয়র িৃদ্ধােুেিয় ও গ াাঁিাবেিতয়র োতঝ
সোন দূরত্ব রাখা।
৪.তাকিীতর তািরীোর পূতিত িাত গছতি দাাঁিাতনা। (িাত
গিাঁতধ্ না রাখা)।
৫.সম্পূিত গসািা িওয়া (এক পাতয় ভর বদতয় িাাঁকা িতয়
না দাাঁিাতনা)।
৬.ঘাি গসািা রাখা। গচিারা িবেতনর বদতক না করা।
৭.বসিদার িায় ার বদতক নির রাখা। [বি.দ্র. ফরয
নাোতযর বকয়াে (দাাঁবিতয় নাোয পিা পুরুষ-েবিো
সকতের িনযই ফরয।]
িাত উঠাতনাতত ৮ কাি
১.িাত কাপতির বভতর গরতখ উঠাতনা। (িাইতর গির না
করা) িাত উঠাতনার সেয় িবেতনর বদতক োথা না
ঝুাঁকাতনা।
২.িাত উঠাতনার সেয় (যথাসম্ভি) িাত িরীতরর সাতথ
োব তয় রাখা।
৩.তাকিীতর তািবরোর সেয় িাত কাাঁধ্ পযতন্ত উঠাতনা।
৪.িাততর আেুেগুতো বেবেতয় রাখা।
৫.িাততর তােু সম্পূিত বকিোেুখী কতর রাখা।
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৬.তাকিীতর তািরীো িোর প্রাক্কাতে উক্ত নাোতযর
গখয়াে (বনয়ত) েতন িাবির করা। [ফরয]
৭.িাত উঠাতনার পর তাকিীতর তািরীো শুরু করা।
(তাকিীর-এর োদ এক আবেফ গথতক গিিী না িানা।)
৮.তাকিীতর তািরীো িোর পর সরাসবর িুতকর উপর
িাত রাখা। (িাত িাাঁধ্ার আত িাত ঝুবেতয় না গদয়া)।
িাত িাাঁধ্ায় ৪ কাি
১.ডান িাততর তােু িাে িাততর বপতঠর উপর রাখা।
২.বসনার উপর িাত রাখা।
৩.িাততর আেুেগুতো বেবেতয় রাখা।
৪.উভয় িািু ি তের সাতথ বেবেতয় রাখা।
িাত িাাঁধ্ার পর ৮ কাি
১.ছানা পিা
২.আ‘উযুবিল্লাি পিা।
৩.বিসবেল্লাি পিা।
৪.সূরা ফাবতিা পিা [ওয়াবিি]।
৫.সূরা ফাবতিা পিার পর নীরতি আেীন িো।
৬.সূরা বেোতনা (ফিতরর প্রথে দু’রাকা‘আতত এিং
ওয়াবিি, সুন্নাত ও নফতের সি ক’বি রাকা‘আতত)
[ওয়াবিি]।
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৭.সূরা এর শুরু গথতক বেোতে প্রথতে বিসবেল্লাি পিা।
৮. োসনূন বিরা‘আত পিা।
[বি.দ্র.পরিততী রাকা‘আতগুতোতত তাকিীতর তািরীোর
েত িাত উঠাতনা,ছানা,আউ‘যুবিল্লাি গনই।]
োসাবয়তে রুকু ১৩বি
রুকু‘ অিস্থায় ১০ কাি
১.রুকু‘গত যাওয়া অিস্থায় তাকিীর িো।
২.উভয় পাতয়র গ ািােীিয় বেবেতয় রাখা।
৩.রুকুতত পূিত িাাঁকা না িতয় েধ্যে ধ্রতনর ঝুাঁকা।
৪.চাদতরর বভতর বদতয় িাততর আেুে িাাঁিু পযতন্ত গপ তাঁ ছ
গদয়া।
৫.িাততর আেুেগুতো বেবেতয় রাখা।
৬.িাাঁিুিয় একিু িাাঁবকতয় সােতনর বদতক ঝুাঁবকতয় রাখা।
৭.সম্পূিত িাত িরীতরর সাতথ বেবেতয় রাখা।
৮.পাতয়র বদতক নির রাখা।
৯.রুকু‘গত কেপতক্ষ বতনিার রুকু‘র তাসিীহ্ (সুিিানা
রাবিয়াে ‘আযীে) পিা।
১০.রুকু‘ করা ফরয এিং রুকুতত কেপতক্ষ এক
তাসিীি পবরোি গদরী করা ওয়াবিি।
রুকু গথতক উঠায় ৩ কাি
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১.রুকু‘ গথতক উঠার সেয় ‘সাবে‘আল্লাহু বেোন
িাবেদাহ্’ িো।
২.গসািা িতয় (িাত গছতি) বস্থরভাতি দাাঁিাতনা।
[ওয়াবিি]
৩.দাাঁবিতয় ‘রািানা ওয়া োকাে িােদ্’ িো।
োসাবয়তে বসিদা ৩৪বি
বসিদা অিস্থায় ১৯ কাি
১ বসিদায় যাওয়া অিস্থায় তাকিীর িো।
২.িাাঁিু োবিতত ো ার আ পযতন্ত বসনা ও োথা গসািা
রাখা অিস্থায় বসিদায় যাওয়া।
৩.(প্রথতে) উভয় িাাঁিু োবিতত রাখা।
৪.(তারপর) বনতম্ব রাখা।
৫.উভয় পা ডান বদক বদতয় গির কতর বিবছতয় রাখা।
৬.পাতয়র আেুেগুতো বকিোেুখী কতর রাখা।
৭.তারপর আেুে বেবেতয় িাাঁিুর কাতছ োথা রাখা।
৮.আেুতের োথাগুতো বকিোেুখী কতর গসািাভাতি
রাখা।
৯.দু‘িাততর েধ্যখাতন গচিারা রাখা যায় এ পবরোি
ফাাঁক রাখা।
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১০.(তারপর) িৃদ্ধােুতের োথা িরাির িাাঁিুর সােতন
রাখা।
১১.নাতকর অগ্রভাত র বদতক অথতাৎ িবেতনর বদতক নির
রাখা।
১২.(তারপর) কপাে রাখা।
১১.গপি উরু গথতক পৃথক রাখা।
১২.কনুই োবি ও রান গথতক পৃথক রাখা।
১৩.গপি উরুর সতে বেবেতয় রাখা।
১৪.কনুই োবিতত োব তয় রাখা।
১৫.িাহু িরীতরর সতে বেবেতয় রাখা।
১৬.অতযন্ত িিসি িতয় বসিদা করা।
১৭ আেুেসেূি পরস্পতর বেবেতয় রাখা।
১৮.কেপতক্ষ বতনিার বসিদার তাসিীহ্ (সুিিানা
রাবিয়াে আ‘ো ) পিা।
১৯.বসিদা করা ফরয এিং বসিদায় কেপতক্ষ এক
তাসিীি পবরোি গদরী করা ওয়াবিি।
বসিদা গথতক উঠার সেয় ১৫ কাি
১.বসিদা গথতক উঠা অিস্থায় তাকিীর িো।
২.(প্রথতে) কপাে উঠাতনা।
৩.(তারপর) নাক উঠাতনা।
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৪.(তারপর) উভয় িাত উঠাতনা।
৫.দুই বসিদার োঝখাতন গসািা িতয় বস্থরভাতি িসা।
[ওয়াবিি]।
৬.উভয় পা ডান বদক বদতয় গির কতর বিবছতয় রাখা।
৭.উভয় পাতয়র আেুেসেূি (সম্ভিেত) বকিোর বদতক
েুবিতয় রাখা।
৮.বনততম্বর উপর িসা।
৯.উভয় িাত উরুর উপর িাততর আেুতের োথা িাাঁিু
িরাির রাখা।
১০.নির দুই িাাঁিুর োতঝ রাখা।
১১.িসা অিস্থায় দু‘আ (আল্লাহুম্মা বফরেী) িো।
১২.তাকিীর িো অিস্থায় বিতীয় বসিদায় যাওয়া।
১৩.পূতিতর বনয়তে বিতীয় বসিদার পর তাকিীর িো
অিস্থায় পরিততী রাক‘আততর িনয পাতয়র অগ্রভাত ভর
কতর দাাঁিাতনা।
১৪.িাাঁিুর উপর িাত গরতখ দাাঁিাতনা।
১৫.বসিদা িতত সরাসবর দাাঁিাতনা। (োঝখাতন না িসা)
এিং উঠার োতঝ রুকুর অিস্থা সৃবষ্ট না করা।
োসাবয়ে কু‘উদ (বিঠক) ১৯বি
িসায় ১২ কাি
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১.উভয় পা ডান বদতক গির কতর বিবছতয় িসা।
২.উভয় পাতয়র আেুেসেূি (সম্ভিেত) বকিোর বদতক
েুবিতয় রাখা।
৩.উভয় িাততর আেুেসেূি বেবেতয় রাখা এিং উরুর
উপর আেুেসেূতির োথা িাাঁিু িরাির রাখা।
৪.োথা ও বপঠ গসািা রাখা।
৫.নির দুই িাাঁিুর োতঝ রাখা।
৬.‘আত্তাবিয়যাতু’ পিা। [ওয়াবিি]
৭.‘আিিাদু’ িোর সতে সতে েধ্যো ও িৃদ্ধােুবের
োথা একসতে বেবেতয় এিং অনাবেকা ও কবনষ্ঠােুেিয়
েুবিতয় গরতখ িােকা িাাঁধ্া।
৮.‘ো ইোিা’ িোর সেয় িািাদাত আেুে সাোনয উাঁচু
কতর ইিারা করা। অতঃপর ‘ইল্লাল্লাহু’ িোর সেয়
নাোতনা।
৯.বিঠক গিষ িওয়া পযতন্ত িাত ঐরূপ িােকা িাাঁধ্া
অিস্থায় রাখা।
১০.আতখরী বিঠক (আত্তাবিয়যাতুর পর) দরূদ িরীফ
পিা।
১২.(অতঃপর) দু‘আতয় োসূরা পিা।
[বি.দ্র. ১ে বিঠক ওয়াবিি ও গিষ বিঠক ফরি।]
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সাোে বফরাতনার ৭ কাি
১.একা নাোয পিতে উভয় সাোতের সেয়
গফতরিতাতদরতক সাোে করার বনয়ত করা এিং
িাো‘আততর সেয় উভয় সাোতে ইোে, অনযানয
েুসল্লী, গফতরিতা ও নাোযী বিনতদর সাোে করার
বনয়ত করা।
২.উভয় সাোে বকিোর বদক গথতক শুরু করা।
৩.উভয় সাোতে ‘আসসাোেু’ িো পযতন্ত গচিারা
গকিোর বদতক রাখা।
৪.প্রথতে ডান বদতক, অতঃপর িাে বদতক সাোে
বফরাতনা।
৫.সাোতের সেয় ডাতন-িাতে শুধ্ু গচিারা বফরাতনা
(বসনা না বফরাতনা)।
৬.আোইকুে িোর সেয় নির কাাঁতধ্র বদতক বফরাতনা।
৭.বিতীয় সাোে, প্রথে সাোতের তুেনায় আতি িো।
পুতরা নাোতযর ৮ োসাবয়ে
১.নাোতযর শুরু গথতক গিষ পযতন্ত অন্ততর নাোতযর
গখয়াে রাখা, আর সিি পদ্ধবত িে সি বকছু গখয়াে
কতর পিা। েুখতস্থর গিাতর না পিা। (েন অনয গকান
বদতক চতে গ তে, স্মরি িওয়া োত্রই বফবরতয় আনা)
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২.োতঝর তাকিীরগুতো পূিতিততী রুকন গথতক আরম্ভ
কতর অপর রুকতন গপ তাঁ ছ গিষ করা। (বকন্তু তাকিীর
এক আবেফ গথতক িানা যাতি না।)
৩.এক রুকন গথতক অনয রুকতন গযতত বিনা ওযতর
বিেম্ব না করা।
৪.পবঠত সূরা িা দু‘আ সেূতির প্রবত অন্ততর গখয়াে
করা।
৫.বিরা‘আত,তাকিীর,দু‘আ ইতযাবদ চুবপ চুবপ পিা।
৬.সিতািস্থায় িাততর আেুেসেূি বেবেতয় রাখা।
৭.িাই আসতে, যথাসম্ভি েুখ িন্ধ রাখতত গচষ্টা করা।
৮.িাাঁবচ আসতে সাধ্যেত দবেতয় রাখা।
এ পযতন্ত ‘েবিোতদর নাোতযর ৯৯ োসাবয়ে’ পূিত িে।
পবরবিষ্ট
পুরুষ-েবিো উভতয়র িনয অবতবরক্ত োসাবয়ে।
নাোতযর পর োসনূন দু‘আ সেূি, তাসিীি-তািেীে
ইতযাবদ পিা ও েুনািাত করা েুিািাি।
েুনািাতত করিীয়
১.উভয় িাত বসনা িরাির রাখা।
২.িাততর তােু গচিারার সম্মুতখ আসোতনর বদতক কতর
রাখা।
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৩.িাততর আেুেগুতো গোিােুবি গসািা গরতখ স্বাভাবিক
ফাাঁক কতর রাখা।
৪.দু‘িাততর েধ্যখাতন সাোনয পবরোি ফাাঁক রাখা।
৫.শুরুতত আল্লাি পাতকর িােদ্ ও রাসূতে পাক
সাল্লাল্লাহু আোইবি ওয়া সাল্লাতের উপর দরূদ পিা।
৬.একাগ্রবচতত্ত কাকুবত-বেনবতর সাতথ দু‘আ করা।
৭.একান্ত বিশ্বাস ও দৃঢ়তার সাতথ চাওয়া গয, িায়
আল্লাি! আোতক অেুক বিবনস দান করুন। (এভাতি না
চাওয়া গয, ইতে িতে গদন এিং েৃতুয, যি ইতযাবদ না
কােনা করা।)
৮.চুতপ চুতপ দু‘আ করা। [েুিািাি]
৯.দীন দুবনয়ার কাবিত বিষয়গুতো িারিার প্রাথতনা
করা।
১০.দু‘আ গিতষ সুিিানা রাবিকা .... আয়াতগুতো পতি
তার পর ‘আেীন’ িতে েুনািাত গিষ করা।
নাোয ভতের কারি ১৯বি
১.নাোতয অশুদ্ধ পিা।
২.নাোতযর বভততর কথা িো।
৩.গকান গোকতক সাোে গদয়া।
৪.সাোতে উত্তর গদয়া।
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৫.উহ্-আহ্ িব্দ করা।
৬.বিনা ওযতর কাবি গদয়া।
৭.আেতে কাছীর করা।
৮.বিপতদ িা গিদনায় িব্দ কতর কাাঁদা।
৯.বতন তাসিীি পবরোি সেয় সতর খুতে থাকা।
১০.েুক্তাবদ ছািা অপর িযবক্তর গোকো গ্রিি করা।
১১.সুসংিাতদর িা দুঃসংিাতদর উত্তর গদয়া। ‘ইন্না
বেল্লাবি ওয়া ইন্না ইোইবি রাবি‘উন’ িো।
১২.নাপাক িায় ায় বসিদা করা।
১৩.বকিোর বদক িতত বসনা ঘুতর যাওয়া।
১৪.নাোতয কুরআন িরীফ গদতখ পিা।
১৫.নাোতয িব্দ কতর িাসা।
১৬.নাোতয দুবনয়ািী গকান বকছু প্রাথতনা করা।
১৭.িাাঁবচর উত্তর গদয়া। (িাওয়াতি ইয়ারিােুকাল্লাি’
িো)
১৮.নাোতয খাওয়া িা পান করা।
১৯.ইোে িতত এব তয় েুক্তাবদর খািা িওয়া।
িরুরী জ্ঞাতিয
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োসাবয়তে উবল্লবখত কািগুতোর েধ্য িতত গযগুতোর
গিতষ ফরয িা ওয়াবিি গেখা আতছ, গসগুতো ফরয িা
ওয়াবিি। অিবিষ্ট কািগুতো সুন্নাত বকংিা েুিািাি।
পুবিকায় বেবখত োসআোগুতোর িািিরূপ
েুিাবক্কক ‘আবেতের বনকি িতত েিক কতর
িরুরী, নতুিা সিীিভাতি নাোয পিা সম্ভি
নাোতযর সূরা ও দু‘আসেূি গকান পারদিতী
সাতিতির বনকি িতত েিক কতর গনয়া অপবরিাযত।

গকান
গনয়া
নয়।
িারী

পুবিকাবির সংতিাধ্ন সম্পবকতত তািিীিী বিতেষি
পাঠাতে িা িানাতে কৃতজ্ঞতার সাতথ ৃিীত িতি।
বিতীয় অধ্যায়
ইোেতদর দাবয়ত্ব ও কততিয
বিজ্ঞাসা
আবে একিা িাতে েসবিতদর ইোে। ইোে বিতসতি
আবে েুসল্লীতদর ইোেবত কতর থাবক। তাছািা
েুসল্লীতদর চাবিদা েুতাবিক তাতদর বিবভন্ন িযাপাতর
দু‘আ খততে কুরআন ইতযাবদ কতর থাবক। আবে িানতত
চাবে গয, এতত বক ইোে বিতসতি আোর দাবয়ত্ব পােন
িতে, না এর িাইতর আোর আতরা বকছু করিীয় আতছ?
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এিা এ িনয িানতত চাবে, যাতত দুবনয়াতত আোর
গিতন গনয়া িাোে িয় এিং আবখরাততর দাবয়ত্ব
পােতনর িযাপাতর গখয়ানতকারী সািযি না িই।
গেতিরিানী কতর বিষয়বি খুতে িেতিন। আোর নযায়
িহু ইোে এ িযাপাতর িবিত। গযন বকয়ােততর েয়দাতন
েক্ষ েক্ষ োনুতষর সােতন আল্লাির দরিাতর েবিত না
িতত িয়।
িিাি
অিতরবিকা
আল্লাি তা‘আো সেগ্র সৃবষ্টর েতধ্য িযরত েুিাম্মদ
েুিাফা সাল্লাল্লাহু আোইবি ওয়াসাল্লােতক সম্মাবনত
কতরতছন এিং উোোতয় বকরাে ও আইম্মাতয়
োসাবিদতক তার উত্তরসূরী গঘাষিা কতরতছন। উোোতয়
বকরাে িযবক্ত তভাতি িা দুবনয়ার বদক বদতয় গয িতরর
গোক গিান না গকন, তারাই এ আয়াততর িািি ‘আবে
দুবনয়ার েতধ্য কেতিার তিকার উপর ইিসান করতত
চাই এিং তাতদরতক ইোে ও সদতার িানাতত চাই।’ (সূরা
কাসাস-৫)

িস্তুত নিী সাল্লাল্লাহু আোইবি ওয়াসাল্লাে- এর বেিরাি
ও বেম্বর আি ইোেতদর বনকি, তাতদর তত্ত্বািধ্াতন।
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নিী সাল্লাল্লাহু আোইবি ওয়াসাল্লাে- এর উত্তরসূরী
িওয়ার কারতি ইোে তির বযম্মাদারী অতনক। ইরিাদ
িতে ‘গতােরা আোনত পাওনাদাতরর বনকি গপ তাঁ ছ
দাও।’ (সূরা বনসা-৫৮)
এর তাফসীতর িো িতয়তছ, সাধ্ারি েুসেোনতদর দীন
ও ঈোন উোো তির বনকি আোনত যা তাতদরতক
গপ তাঁ ছ বদতত িো িতয়তছ। অনযত্র িো িতয়তছ
‘তাতদরতক এক যিরদি নূর দান করা িতয়তছ যা বনতয়
তারা সিতত্র িেতত থাকতিন।’ (সূরা আন‘আে-১২২)
তাছািা নিী সাল্লাল্লাহু আোইবি ওয়াসাল্লাে তাতদরতক
পূবিতোর চাাঁতদর সাতথ তুেনা কতরতছন। েসবিতদর
ইোে তির উপর অবপতত এ দাবয়তত্বর সংবক্ষপ্ত
আতোচনা োবসক রািোনী পয় াতে প্রকাবিত িতয়তছ।
িযাপক ফায়দার উতেতিয তা পুবিকা আকাতর ছাপা
িে। আল্লাি তা‘আো কিুে করুন।
আপবন গযতিতু নাতয়তি নিী, সুতরাং নিী-রাসূে তির
গয বতনবি কাি বছে-যথা তািেী ,তা‘েীে ও তাযবকয়া
(সূরা িািারাি-১২৯)

এ বসফাতগুতোও এর সাতথ সাতথ দীনী োদরাসা
পবরচােতকর বযম্মাদারী সম্পতকতও বকছু আতোচনা গপি
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করা িইে।এ কািগুতো প্রথতে বনতির েতধ্য িাবসে
করতত িতি এিং এর প্রততযকবি গুিতক সংবেষ্ট বিষতয়
পারদিতী িাক্কানী উোোতয় গকরাে গথতক বিখতত িতি
এিং বনতির বযতে ীতক উক্ত বতন বযম্মাদারী ও দাবয়ত্ব
আদায় করার িনয ওয়াকফ করতত িতি। সুতরাং
প্রততযক ইোে সাতিতির উপর বতনবি বযম্মাদারী পােন
করা অপবরিাযত কততিয।
বনতে উপতরাক্ত বযম্মাদারী সম্পতকত সংবক্ষপ্ত আতোচনা
গপি করা িে।
প্রথে বযম্মাদারী: েসবিতদ েুসল্লীতদর সবঠকভাতি
ইোেবত করা ও নাোয পিাতনা। এর িনয আপনার
বনতির প্রস্তুবত বিতসতি বতনবি কাি করতত িতি।
(ক) সূরা-বিরা‘আত পুতরাপুবর সিীি করতত িতি।
কারি, বিরা‘আততর অতনক ভুতের িারা নাোয ফাবসদ
িতয় যায়।
(খ) সিীি োসআো-োসাবয়ে আেেী েিক (িািি
প্রবিক্ষি) এর োধ্যতে বিতখ বনতত িতি। কারি,
ড্রাইভার না বিতখ ড্রাইবভং করতে গযেন ড্রাইবভং বনতিও
েতর যাত্রীতদরতকও োতর, গতেবনভাতি কাতরা বনকি
গথতক োসাবয়ে ও প্রাকবিকযাে নাোয না বিতখ
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ইোেবত করতে বিবভন্ন ভুতের দরুন বনতিও েিা
অপরাধ্ী িয় এিং েুসল্লীতদর নাোয ও নষ্ট িতয় যায়।
গযেন, েতন েতন বিরা‘আত পিা, বিহ্বা গঠাাঁি িা েুখ
না গিবেতয় বদতে বদতে বিরা‘আত পিা। (বিদায়া,১:১১৭)
তাছািা নাোতযর আেেী েিক না থকার দরুন অতনক
ইোে তাকিীতর তািরীোর ‘আল্লাি’ িতব্দর েতধ্য এক
আবেফ গথতক অতনক গিবি েম্বা কতর থাতকন, যা েূেত
বনতষধ্ (ফাতওয়া িােী, ১:৩৮৭)
বকন্তু এ ভুতের দরুন েুসল্লীতদর নাোতয োরাত্মক
অসুবিধ্া িতত পাতর। কারি, অতনক েুসল্লী ইোতের
সাতথ সাতথ তকিীতর তািরীো িতে থাতকন এিং তারা
আল্লাি িব্দবি দীঘত স্বণর উচ্চারি কতরন না। এ কারতি
তাতদর তাকিীর ইোতের তাকিীতরর আত ই গিষ িতয়
যায়। যার ফতে তাতদর ইোতের একততদাই সিীি িয়
না এিং তাতদর নাোয গিকার িতয় যায়। (আিসানুে
ফাতওয়া, ৩:৩০৫)

েক্ষয করুন, ইোতের একিু ভুতের দরুন কত িি ক্ষবত
িতত পাতর! গতেবনভাতি অতনতক তাকিীতর তািরীোর
িনয িাত উঠাতনার সেয় োথা ঝুাঁবকতয় থাতকন এিং
এিাতক আল্লাির সােতন বিনয় প্রকাি করা েতন কতর
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থাতকন। অথচ এ অিস্থায় গচিারা বকিোর বদতক রাখতত
িয়। বকিোর বদতক না গরতখ িবেন েুখী রাখায় এিা
নািাতয়য ও িারাে িয়। (ফাতওয়া আেে ীরী,১:৭৩/ আদ
দুররুে েুখতার,১:৪৭৫)

আিার গকউ গকউ রুকু‘ গথতক বসিদায় যাওয়ার সেয়
রুকুর েত কতর বসিদায় ব তয় থাতকন, যা োকরূতি
তািরীেী। কারি, োসআো িে, িাাঁিু িবেতন না ো া
পযতন্ত িুক একদে গসািা রাখতত িতি এিং িাাঁিু িবেতন
ো ার পর বসনা ঝুাঁবকতয় বসিদায় গযতত িতি।
(ফাতওয়া িােী,১:৪৯৭) নূরুে ইিাি,৫১)
এখন িেুন, গকান ইোে সাতিি যবদ অসতকততা িা
নাোতযর েিক না থাকার দরুন এভাতি িারাে িা
োকরূি তািরীেী কাতি বেপ্ত থাতক, তািতে েুসল্লীতদর
নাোতযর কী অিস্থা িতি?
গকান গকান ইোে অসতকততার দরুন নাোতযর সাোে
বফরাতনার সেয় ‘আস-সাোেু’ িতব্দর েতধ্য এক
আবেফ গথতক গিবি েম্বা কতর থাতকন,অথচ এতত
েুসবল্লতদর নাোতযর োরাত্মক ক্ষবত িতয় যায়। কারি,
েুকতাদীতদর িনয প্রথে সাোতের ‘আস-সাোেু’ পযতন্ত
ইোতের ইকবতদা করা ওয়াবিি। অথতাৎ এতিুকু সেতয়র
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েতধ্য েুক্তাদী ি সাোে িোর গক্ষতত্র ইোতের আত
গযতত পারতি না। ইো পূিতক ইোতের আত গ তে
োকরূি তািরীেী িতি।(তাতরখানীয়া,১:৮৭/আেে ীরী,১:৬৮ -৬৯
এর পতর অিবিষ্ট সাোতের েতধ্য ইোতের ইকবতদা
করা সুন্নত। সুতরাং এখন যবদ গকান ইোে সাতিি
আস-সাোেু িতব্দ এক আবেতফর গথতক গিবি েম্বা কতর
তািতে গতা েুসল্লী ি ইোে সাতিতির আত ই ‘আসসাোেু’ িতে গফেতি। এতত তাতদর নাোয োকরূি
তািরীেী িতয় যাতি।
গদখুন, ইোে সাতিতির সাোনয ভুতের দরুন অতনক
সাধ্ারি েুক্তাবদর নাোয োকরুতি তািরীেী িতত
পাতর। তাছািা অতনক স্থাতন গদখা যায় গয, নাোয গিতষ
ইোে সাতিি সকে েুসল্লীতক বনতয় উবচ্চঃস্বতর
দু’রাকা‘আতত থাতকন। ফতে োসিূক েুকতাদীতদর
অিবিষ্ট নাোয সম্পূিত করতত োরাত্মক সেসযার সৃবষ্ট
িয়।অথচ সাোতের পর ইোতের ইকবতদা গিষ িতয়
যায়।এরপর আর ইকবতদা িাকী থাতক না। সুতরাং
সকতে বেতে দু‘আ করা িরুরী গকান আেে নয়।
ইোে বনতি দু‘আ করতিন, যাতদর সেয় সুতযা আতছ,
তারা ইো করতে ইোতের সাতথ দু‘আয় িরীক িতত
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পাতরন এিং ইোতের সাতথ, আত িা পতর েুনািাত
গিষও করতত পাতরন। েুিািাি আেে বিতসতি এিা
করতত পাতরন। িরুরী েতন করা নািাতয়য। বিতীয়ত
চুতপ চুতপ দু‘আ করা েুিািাি এিং গস দু‘আ কিুে
িওয়ার গিবি আিা করা যায়। আর উবচ্চঃস্বতর দু‘আ
করা বিবভন্ন িতততর সাতথ িাতয়য আতছ েুিািাি নয়,
িততগুতোর েতধ্য গুরুত্বপূিত িতত িতো, গকান েুসল্লীর
নাোয, বতোওয়াত িা বযবকতর িযাঘাত ঘিাতনা যাতি
না। (আিসানুে ফাতওয়া, ৩:৬০-৬৮)
অথচ এ েুনািাত িারা অনযানয েুসল্লীর নাোতয
োরাত্মক সেসযা সৃবষ্ট করা িয়।তাতদর সূরা বিরা‘আত
পিতত গয বক সেসযা িয়, গসবদতক গকউ েক্ষয কতর না;
অথচ েসবিতদর ইোে সাতিি ও কবেবির বযম্মাদারী
িতে- এ সি বিষতয় সতকততা অিেম্বন করা।
এখাতন িুঝার িনয কবতপয় নেুনা গপি করা িতো োত্র,
যাতত সকতেই আেেী েিতকর গুরুত্ব অনুধ্ািন করতত
পাতরন।
( ) আিেুল্লাি অথতাৎ আল্লািওয়াোতদর সুিিত
ইখবতয়ার কতর বনতির বভতর তাকওয়া, পরতিি ার,
আল্লাির ভয়, ইখোস ইতযাবদ আত্মার ভােগুি িাবসে
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করতত িতি। কারি, এগুতোর অভাি থাকতে বনতির
ইেতের উপর আেে করা কবঠন। আর বনতির োতঝ
আেে ও ইখোস না থাকতে, গসই ইোতের নাোয
কিুে িয় না। িোিাহুেয গি-আেে আবেতের িনয
ইোেবত করা োকরূতি তািরীেী। এেনবক তাতক
ইোেবততত বনতয়া দান িা ইোে পতদ িিাে রাখাও
েসবিদ কতৃতপতক্ষর িনয বনতষধ্।
বিতীয় বযম্মাদারী: েসবিতদর েুসল্লীতদর এিং
েসবিতদর েকতি-এর িাচ্চাতদর কুরআতন কারীে তথা
সূরাি বিরা‘আত সি দীতনর গে বেক বিষয়সেূি
পযতায়ক্রতে বিক্ষা দান করা।
দীতনর করিীয় পাাঁচবি বিষয় সম্পতকত স্পষ্ট জ্ঞান দান
করা। অথতাৎ তাতদর ঈোন-আকাবয়দ, ইিাদত-িতে ী,
েু‘আোোত িা িাোে বরবযক, েু‘আিারাত িা িাোর
িক ও ইসোেী সাোবিকতা, আত্মশুবদ্ধ িা অন্ততরর
গরাত র বচবকৎসার িযিস্থা করা এিং এর োধ্যতে সেি
গুনাতির অভযাস পবরতযা করাতনা এিং প্রততযকবি
বিষতয় িািি প্রবিক্ষতির োধ্যতে িাতত কেতে বিক্ষা
দান করা। িততোতন এর িিই অভাি পবরেবক্ষত িতে।
এতক গতা অতনতক ফাযাবয়তের িয়ান করতেও
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োসাবয়তের িয়ান কতরন না, আিার গকউ োসাবয়তের
আতোচনা করতেও িািি প্রবিক্ষি প্রদান কতরন না। গয
কারতি আোতদর সোতি বিবভন্নভাতি দীন গখদেত চােু
থাকা সতত্ত্বও উম্মাততর আযান-ইকােত, উযূ-নাোয,
বিিাি-িাদী, কাফন-দাফন ইতযাবদর গকানবিই
পুতরাপুবর সুন্নাত অনুযায়ী আদায় িতে না; িরং
প্রততযকবির োতঝ বকছু সুন্নাত িারী আতছ, আর
কতগুতো সুন্নাত ছুতি যাতে। অথচ গকান আেে
আল্লাির দরিাতর কিুে িওয়ার িনয সুন্নাততর অনুসরি
িরুরী এিং সুন্নাততর িারাই ফরি পবরপূিত িয়।
বেরাতির রাতত নাোয ফরি িওয়ার পতরর বদন আল্লাি
তা‘আো িযরত বিিরাঈে আ. গক পাবঠতয় নাোতযর
সম্পূিত নকিা নিী সাল্লাল্লাহু আোইবি ওয়াসাল্লাে এর
সােতন গপি কতরতছন, নাোতযর িািি প্রবিক্ষি প্রদান
কতরতছন এিং নিী  ﷺও সািািাতয় বকরােতক রা.
তাতিয়ীনতদরতক গয আেেী েিতকর োধ্যতে নাোয
বিবখতয়তছন, এর িহু ঘিনা িাদীতসর বকতািসেূতি
বিদযোন রতয়তছ। তাছািা নিী করীে সাল্লাল্লাহু
আোইবি ওয়াসাল্লাে বনতি ঘুতর ঘুতর নাোতযর কাতার
দুরুি করততন, ভুে সংতিাধ্ন করততন, এেনবক
একিার রুকু-বসিদার েতধ্য বকছু ত্রুবি করার দরুন
www.islamijindegi.com

একিন সািািীতক বতবন িতেতছন গয, তুবে বিতীয়িার
নাোয পি, গতাোর নাোয িয়বন। বতন িাতরর পর
যখন গসই সািািী ভুে সংতিাধ্ন করতত পারতেন না,
তখন বপ্রয় নিী সাল্লাল্লাহু আোইবি ওয়াসাল্লাে তাাঁতক
পুরা নাোয বিখাতেন। (িুখারী িরীফ/েুসবেে িরীফ)
সািািী আিু হুিাইফা রা. এক িযবক্ততক গদখতেন
গয,বতবন নাোতয রুকু-বসিদার েতধ্য ভুে করতছন।তখন
নাোযাতন্ত বতবন তাাঁতক বিজ্ঞাসা করতেন গয,তুবে
এভাতি নাোয কতবদন যািত পতি আসছ? গস িযবক্ত
িেে, িার িছর যািত। উক্ত সািািী রা. তখন
িেতেন, এভাতি নাোয পিতত পিতত যবদ তুবে
েৃতুযিরিও কর, তািতে নিী সাল্লাল্লাহু আোইবি ওয়া
সাল্লাতের তরীকার উপর গতাোর েৃতুয িতি না।
(িুখারী,১:১০৯/িাঃ নং ৭৯১)

এ সাোনয আতোচনা িারা অবত সিতিই িুঝা গ ে,
আেতদর আেতের গয করুি অিস্থা তা দূর করতত িতি।
এর একোত্র পথ িতো গুরুত্ব সিকাতর সুন্নাততর
আতোচনা গিবি গিবি করা এিং প্রততযকবি দীনী বিষয়
আেেী েিতকর োধ্যতে বিক্ষা করা ও বিক্ষা গদয়া। গযন
এেন না িয় গয, একিন ইোে ১০/ ১৫ িছর এক
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স্থাতন ইোেবত করতছন, অথচ এ দীঘত সেতয়ও তার
গপছতনর েুসল্লীতদর সূরা, বিরা‘আত ও নাোতযর রুকুবসিদা বকছুই সিীি িয়বন। অথচ বতবন ইোেবত কতরই
যাতেন।
তৃতীয় বযম্মাদারী: েিল্লার সকে গেিীর গোকতদর
বনকি দীনী ও দুবনয়ািী ফায়দা গপ ছাঁ াতনার েতক্ষয
দাওয়াত ও গখদেততর উতেতিয সেয় সুতযা েত
তাতদর গখাাঁি-খির গনয়া এিং তাতদর িািীতত িািীতত
গপ ছাঁ াতত গচষ্টা করা।একিন ইোে সাতিি ইো করতে
এিং িছতরর সাতি বতনিত িািীতত গপ ছাঁ তত
পাতরন।এর িনয ইোে সাতিতির বনকি সম্পূিত েিল্লার
গোকতদর একিা তাবেকা থাকা উবচত। উক্ত তাবেকা
অনুযায়ী যারা েসবিতদ আতসন তাতদরতক প্রবিক্ষি
বদতয় বনতির সিকেতী িাবনতয় তাতদর সাতথ পরােিতক্রতে
যার সাতথ যার পবরচয় ও উঠািসা আতছ, তাতদর
রািিার িাবনতয় তার সিতযাব তায় গসসি গোতকর
িািীতত গপ ছাঁ া, যারা এখতনা েসবিতদর সাতথ সম্পকত
তি তুেতত পাতরনবন। অতঃপর তাতদর কাতছ দীতনর
গুরুত্ব তুতে ধ্রা তাতদর পবরিাতরর েবিোতদরতকও
দীনী দাবয়ত্ব সম্পতকত সতচতন করা এিং তাতদরতকও
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সিীি ঈোন ও আেতের িনয উিুদ্ধ করা। সাতথ সাতথ
েিল্লার রীি গোকতদর গখাাঁি-খির গনয়া, বিপতদআপতদ, তাতদর পাতি দাাঁিাতনা। বিপদগ্রি গোকতদর
িযাপাতর সােথতিান েুসল্লীতদর দৃবষ্ট আকষতি করা। দুঃস্থোনিতার গসিা করা নিী ﷺ-এর গুরুত্বপূিত সুন্নাত।এ
সুন্নাততক বযো করার িারাই সাম্রািযিাতদর অগ্রদূত,
অেুসবেতের েদদপুষ্ট এন.বি.ওতদর কাযতক্রতের িািি
সম্মত েুকাবিো করা সম্ভি।আল্লাি না করুন! এসি
এন.বি.ও যবদ এভাতি অগ্রসর িতত থাতক, তািতে
তারা অদূর ভবিষযতত এেন একিা গিনাতরিন সৃবষ্ট
করতত সক্ষে িতি, যারা নােকা ওয়াতি েুসবেে সন্তান
িওয়া সতত্ত্বও ইসোতের ক্ষবত সাধ্তন প্রথে কাতাতরর
িত্রুর ভূবেকা পােন করতি। দীতন ইসোে,উোোতয়
বকরাে ও ইসোেী গপািাক-পবরেদ ইতযাবদতক গিয়
প্রবতপন্ন করতি এিং এগুতো উতেদ করতত খি িি
িতি। শুধ্ু তাই নয়, গিষ পযতন্ত বনতিতদর স্বাথত িাবসতের
েতক্ষয এতদতির েুসেোনতদর ঈোন, আেে ও
স্বাধ্ীনতার ফে োতৃভবূ ে িাংোতদতিতক সাম্রািযিাতদর
িাতত তুতে বদতি। স্বাধ্ীনতা োতভর ৫০/ ৬০ িছতরর
োথায় আিার আেরা গ াোেীর বিবঞ্জর কাাঁতধ্ বনতয় গিইিবতর বযতে ীতত গগ্রফতার িতয় পিতিা।
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আল্লাি তা‘আো আোতদর স্বাধ্ীনতা দান কতরতছন।
দীতনর গখদেততর িাোও সুতযা বদতয় গরতখতছন। বকন্তু
নাতয়তি রাসূে এিং দীনদার েুসেোন ি যবদ এ
সুতযাত র সিযিিার না কতর, তািতে আল্লাি তা‘আো
তাতদর গথতক এ সুতযা বছবনতয় বনতয় আযাতির েতধ্য
বনতক্ষপ করতিন। আোতদর অিতিোর দরুন অেসতার
দরুন েসবিতদর েকতি িন্ধ িতয় দুিেনতদর ফাাঁদ
বকোর াতডতন আিাদ িতে। সুতযা থাকতত িযিস্থা
গনয়া উবচত। আল্লাি তা‘আো আোতদরতক দুবনয়া ও
আবখরাততর আযাি গথতক গিফািত করুন।
োদরাসা পবরচােকতদর বযম্মাদারী
িততোতন প্রায় দীনী োদরাসাগুতোই িন তির সািাযয
সিতযাব তা িারাই পবরচাবেত িতয় থাতক। তারা গযেন
োদরাসা বিবকতয় রাখার বযম্মাদারী পােন করতছ, তদ্রূপ
োদরাসা পবরচােক িৃতেরও বযম্মাদারী িনসাধ্ারতির
ঈোন আেতের প্রবত েক্ষয রাখা। তাছািা োদরাসার
পবরচােক ি িন ি গথতক িাকা-পয়সা আনার সেয়ই
তাতদর সাতথ অতঘাবষতভাতি অেীকারিদ্ধ িতয় যায় গয,
আপনাতদর গথতক িাকা পয়সা বনবে, আেরা
আপনাতদরতক সুতযা য েুত্তাকী আতেে উপিার বদি।
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সুতরাং উক্ত বযম্মাদারী ও অেীকাতরর প্রবত েক্ষয রাখাও
োদরাসা পবরচােকতদর কততিয।
োদরাসার ছাত্র ভাইতয়রা যাতত নিীর  ﷺসুতযা য
উত্তরসূরী িতয় সোতি দীনী গেিনত করতত পাতর তাই
তাতদরতকও উক্ত বতন বিষতয় দাওয়াত তােীে ও
তাযবকয়া সম্পতকত বিক্ষা গদয়া। োতঝ েতধ্য ছাত্রতদরতক
দাওয়াত ও তািেীত পাবঠতয় তাতদর োতঝ দাওয়াতী
েতনাভাি তি গতাো। আযান, ইকােত, উযূ, নাোয
ইতযাবদ সকে গক্ষতত্র সুন্নাত তরীকায় আেেী েিতকর
োধ্যতে তােীতের িযিস্থা করা এিং তাতদরতক
তাযবকয়ার িযাপাতরও উৎসাবিত করা, এসি োদরাসা
পবরচােক ও বিক্ষকতদর দাবয়ত্ব ও কততিয। ছাত্ররা
বনতিতদর িীিন উিাদতদর িাতত তুতে গদয়ার পরও
যবদ তারা তাতদরতক সবঠকভাতি িতত অিতিো কতর
তািতে আল্লাির বনকি িিািবদিী করতত িতি।
গযেবনভাতি শুধ্ু নাোয পবিতয় গদয়াই ইোে সাতিতির
বযম্মাদারী নয়, নাোয পিাতনার সাতথ সাতথ েুসল্লীতদর
সাবিতক অিস্থার প্রবত েক্ষয রাখাও তার দাবয়ত্ব। তদ্রূপ
ছাত্রতদর শুদ্ধ বকতাি পবিতয় গদয়াই োদরাসা
পবরচােতকর দাবয়ত্ব নয়; িরং বকতাি পিাতনার সাতথ
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তাতদর ঈোন আেেসি সাবিতক বদক বদতয় গখাাঁি খির
রাখা ও তাতদরতক প্রবিক্ষতির োধ্যতে তি গতাোও
তাতদর দাবয়ত্ব। োদরাসায় দাবয়ত্বিীে ি এ দাবয়ত্ব
পােতন অিতিো করতে গয সি ছাত্রতদর িনয
িনসাধ্ারি গথতক সািাযয বভক্ষা এতন তাতদর খানাবপনা থাকার এতন্তিাে করতছ ঐ ছাত্র িই একবদন
তাতদর িনয আবিতনর সাপ িতি বিপতদর কারি িতি
আর আবখরাততর িিািবদবিতা গতা আতছই। আল্লাি
তা‘আো আোতদরতক গিফািত কতরন। আেীন!
নাোয ও গরাযার বচরস্থায়ী সেয়সূচী
নামাণযর সময়সূশি জানণত বততমাণন সবণিণয়
শনর্তরণযাগয হণলা জাশম‘আতুল আবরার রাহমাশনয়া
মাদ্রাসার ছাপাণনা ককণলন্ডাণরর কদয়া সময়সূশি। তাই
এই ককণলন্ডার সংগ্রহ কণর অনুসরন করা উশিত।

সোপ্ত
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শর‘ঈ পর্দা

মুফতী মনসূরুল হক
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সূচিপত্র
বিষয়
ভূবিকা
পর্দার সূচনা
পর্দার িযাপারর কুরআরনর বিধান
পর্দার হুকুি হার্ীরসর আর ারক
যুবির আর ারক পর্দার প্ররয়াজনীয়তা
পর্দাহীনতার কুফ
পর্দা করার সিয় ও পবরিাণ
পর্দার স্তর বিনযাস
পর্দার শতদাি ী
পুরুষগণ দর্খা-সাক্ষাৎ কররত পাররি
িবহ াগণ দর্খা-সাক্ষাৎ কররত পাররি
পর্দানশীন িবহ ারর্র পর্দা
িবহ ারর্র বত াওয়াত শ্রিণ িা ছবি
দুধভাই-দিান ও যুিতী শাশুড়ীর পর্দা
িারকদব িং,অনুষ্ঠারন যাওয়া, চাকুরী করা
িবহ ারর্র তা‘ ীি তরবিয়যত
িবহ ারর্র তাি ীগ
অবভভািরকর আরর্রশ পর্দা ভঙ্গ করা
দিপর্দা দিরয়র প্রবত বপতার করণীয়
দিপর্দা ও অিাধয স্ত্রীর প্রবত স্বািীর করণীয়
অিাধয স্বািীরক বনরজর প্রবত আকৃষ্ট
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পৃষ্টা
২
৪
৭
১৪
১৮
২৩
৩২
৩৫
৩৭
৪২
৪৬
৫২
৫৬
৫৯
৬১
৬৪
৬৬
৬৮
৭২
৭৫
৭৮

ভূবিকা
আল্লাহ রাব্বু আ‘ ািীন িানুষরক আশরাফু িাখ ূকাত
বহসারি সৃবষ্ট করররছন এিিং তারই দপ্রবক্ষরত তার উপর
শরীয়রতর গুরু র্াবয়ত্ব অপদণ করররছন। আর এ র্াবয়ত্ব
পা রনর জনয িানুরষর িরধয দু’দ া শবির সিন্বয়
ঘব রয়রছন। তার একব িনুষযত্ব, অপরব পশুত্ব। জীিন চ ার
পরে তাই িানুষ দযন তার পাশবিক শবিরক সুশঙ্খ
ৃ ভারি
বনয়ন্ত্রণ করর যোযে িযদার্া সহকারর দিেঁরচ োকরত পারর
দসজনয িহান রাব্বু আ‘ া িীন তারর্র উপর বিবভন্ন বিধান
বিরশষ করর পর্দা ফরয করর বর্রয়রছন, যার িাধযরি িানুষ
দযৌন অনাচার ও পাশবিকতা দেরক িুবি াভ করর প্রকৃত
আশরাফু িাখ ূকারতর িযদার্ায় অবধবষ্ঠত হরত পারর।
িতদিারন অবধকািংশ িানুরষর পর্দার িাসআ ার িযাপারর ই ি
না োকায় আশরাফু িাখ ূকাত বহসারি তার িযদার্া িজায়
োকরছ না। সিারজর এ অভাি র্ূর করার রক্ষয বকতািব
প্রকাশ করার জনয বখর্িত ও র্াওয়াত ফাউরেশন উরর্যাগ
গ্রহণ করররছ। আল্লাহ তা‘আ া এর উবস ায় িুসব ি
বিল্লাতরক উপকৃত করুন। আিীন!
মুফতী মনসূরুল হক
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باسمه تعالى
حنمده ونصلى على رسوله الكرمي اما بعد
পর্দার সূচনা
িুখারী শরীরফ হযরত আনাস রা. দেরক িবণদত এক
রয়নারয় উরল্লখ করা হরয়রছ দয, হযরত উির রা.
একিার রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইবহ ওয়া সাল্লািএর কারছ আরয করর ন, ইয়া রাসূ াল্লাহ! আপনার
কারছ বিবভন্ন ধররনর দ াক আসা-যাওয়া করর, আপবন
বনজ পত্নীগণরক পর্দা করার আরর্শ বর্র খুিই ভা
হত। এ পবররপ্রবক্ষরত পর্দার আয়াতواذا سالتمو هن متاعا فسئلو هن من وراء حجاب االية
অিতীণদ হয়। (িুখারী শরীফ-২/৭০৬)
নিী কারীি সাল্লাল্লাহু ‘আ াইবহ ওয়া সাল্লারির
গৃহাভযন্তরর বনিঃসিংরকারচ, অিারধ প্ররিশ ও অিস্থানরক
বনরষধ করর উপররাি আয়ারতর িাধযরি পর্দা প্রোর
সূচনা হরয়রছ।
বহজাি িা পর্দা বক? পর্দা হরে আিরণ। দয আিরণ
বর্রয় দর্হ আোবর্ত করা হয়। আর দর্হরক শর‘ঈ
ভারি আিৃত করার দ্বারাই অন্তররক পবিত্র রাখা সম্ভি।
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দর্হ িার্ বর্রয় িনরক দখার্াভীবতর দ্বারা আোবর্ত করর
িন পবিত্র রাখা সম্ভি নয়।তাই কুরআন পারক ইরশার্
হরয়রছ-‘পর্দা দতািারর্র ও তারর্র (িবহ ারর্র) অন্ত
করণ পবিত্র রাখার সরিদাত্তি িযিস্থা।’(সূরা আহযাি-৫৩)
পর্দার িযাপারর কুরআরনর বিধান
(১) আল্লাহ তা‘আ া ইরশার্ কররনواذا سالتمو هن متاعا فسئلو هم من وراء حجاب االية
এ আয়ারতর শারন নুযূর র িণদনায় বিরশষভারি
নিীপত্নীগরণর উরল্লখ োকর ও এ বিধান সিগ্র উম্মরতর
জরনয নাবয হরয়রছ। (িা‘আবরফু কুরআন-৭/১৩১)
উি আয়ারতর বিধারনর সারিিদ এই দয, দিগানা
িবহ ারর্র বনক দেরক পর পুরুষরর্র দকান িযিহাবরক
িস্তু, পাত্র ইতযাবর্ দনয়া জরুরী হর পুরুষগণ সািরন
এরস দনরি না; িরিং পর্দার আড়া দেরক চাইরি। আরও
ি া হরয়রছ দয, পর্দার এই বিধান পুরুষ ও নারী
উভরয়র অন্তররক শয়তারনর কু-িন্ত্রণা দেরক পবিত্র
রাখার উরেরশ দর্য়া হরয়রছ। (সূরা আহযাি-৫৩)
এখারন প্রবণধানরযাগয বিষয় এই দয, উি আয়ারত
রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইবহ ওয়া সাল্লারির পুণযাত্মা
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পত্মীগণরক পর্দার বিধান দর্য়া হরয়রছ, যারর্র অন্তররক
পাক-সাফ রাখার র্াবয়ত্ব আল্লাহ তা‘আ া স্বয়িং গ্রহণ
করররছন। দযিন ইরশার্ হরয়রছامنا ي ريد الله ليدهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهر كم
تطهريا
অেদ:আল্লাহ তা‘আ া দতা দকি দতািারর্র দেরক
অপবিত্রতা র্ূর কররত এিিং দতািারর্ররক পূণদরূরপ পূতপবিত্র রাখরত চান। (সূরা আহযাি, ৩৩)
অপরবর্রক দয সি পুরুষরক সরবাধন করর এই বিধান
দর্য়া হরয়রছ, তারা হর ন রাসূর কারীি সাল্লাল্লাহু
‘আ াইবহ ওয়া সাল্লারির সাহািারয় বকরাি, যারর্র
িযদার্া নিীগরণর (আ.) পরর সকর র ঊরবদ। সক
িুস িান, গাওস, কুতুি ও আির্ার র িতদিা একজন
সিদবনম্ন সাহািীর সিান হরত পারর না, এ কোর উপর
উম্মরতর ইজিা হরয় দগরছ; বকন্তু এতর্সরেও তােঁরর্র
আন্তবরক পবিত্রতা রক্ষা এিিং শয়তারনর কু-িন্ত্রণা দেরক
িােঁচার জরনয পুরুষ ও নারী সাহািা রা.গরণর িরধয
পর্দার িযিস্থা করা জরুরী দঘাষণা করা হরয়রছ।
আজ এিন দকান পুরুষ আরছ, দয তার িনরক সাহািারয়
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বকরারির িন অরপক্ষা এিিং এিন দকান িবহ া আরছ
দয, তার িনরক পুণযাত্মা নিী পত্মীগরণর িন অরপক্ষা
অবধক পবিত্র হওয়ার র্ািী কররত পারর? আর এ া
বকভারি হরত পারর দয, নারীরর্র সারে তারর্র
দি ারিশা দকান অবনরষ্টর কারণ হরি না? (িা‘আবরফু
কুরআন-৭/২০০)

(২) আররা ইরশার্ হরয়রছوقرن ىف بيوتكن وال تربجن تربج اجلاهلية االوىل
অেদ:(দহ িুবিন িবহ াগণ!) দতািরা বনজ গৃরহ অিস্থান
কররি এিিং পূরিদর জাবহ ী যুরগর নযায় বনরজরর্ররক
প্রর্শদন করর দির হরি না। (সূরা আহযাি-৩৩)
উি আয়ারত পর্দা সম্পবকদত আস হুকুি এই দয,
নারীগণ গৃরহই অিস্থান কররি। অেদাৎ, জরুরী প্ররয়াজরন
শর‘ঈ অনুিবত িযতীত তারা িাইরর দির হরি না। সারে
সারে একোও ি া হরয়রছ দয, দযভারি ইস ািপূিদ
অজ্ঞ ও অন্ধ যুরগ নারীরা প্রকাশযভারি দিপর্দায়
চ ারফরা করত, দতািরা কখরনা দস রকি চ ারফরা
কররা না।
িবণদত আয়ারত পর্দা সম্পৃি দু’ব বিষয় জানা দগ -
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প্রেিতিঃ প্রকৃতপরক্ষ আল্লাহ তা‘আ ার বনক নারীরর্র
িাড়ী দেরক দির না হওয়াই কািয। গৃহকিদ তো গৃরহর
আভযন্তরীণ কিদ সম্পন্ন করার উরেরশযই তারর্ররক সৃবষ্ট
করা হরয়রছ। এরতই তারা পুররাপুবর আত্মবনরয়াগ
কররি। দযিন স্বািীর দসিা যত্ন, সন্তানরর্ররক দ্বীনী ও
কুরআনী তা‘ ীি, স্বািীর সিংসার ও সম্পরর্র সিংরক্ষণ,
িবহ া িহর দ্বীরনর র্াওয়াত ও তা‘ ীি এিিং বনরজর
ইিার্ত িরেগীই তার জীিরনর িূ ক্ষয।
বদ্বতীয়ত:শর‘ঈ প্ররয়াজরনর তাকীরর্ যবর্ নারীরক িাড়ী
দেরক দির হরতই হয়, তাহর তার দির হওয়া জারয়য
আরছ ির , তরি শতদ হ দযন দসৌেযদ প্রর্শদন না করর
দির হয়।িরিং দচহারাসহ দগা া শরীর আিৃত করর
দফর , এিন দিারকা অেিা এিন িড় আকাররর চার্র
িযিহার করর দির হরি। (িা‘আবরফু কুরআন, ৭/১৩৩)
(৩) কুরআন শরীরফ আররা ইরশার্ হরয়রছينساء النىب لسنت كاحد من النساء اخل
অেদ: দহ নিী পত্নীগণ! (উরেশয উম্মরতর সক িবহ া)
(িা‘আবরফু কুরআন,৭/১৩১)

দতািরা অনয নারীরর্র িত নও।যবর্ দতািরা আল্লাহরক
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ভয় কর, তাহর পরপুরুরষর সারে এিন দকাি ও
আকষদণীয় ভবঙ্গরত কো ির া না, যার ফর দয িযবির
অন্তরর িযাবধ ররয়রছ দস কু-িাসনা কররি। আর দতািরা
সঙ্গত কোিাতদা ি রি। (সূরা আহযাি, ৩২)
উি আয়াতব ও নারীরর্র পর্দা সম্পবকদত, তারর্র কণ্ঠ
ও িাকযা াপ বনয়ন্ত্রণ সিংক্রান্ত আয়ারত فالختضعن بالقول
এর িযাখযা হরে যবর্, পরপুরুরষর সারে পর্দার অন্তরা
দেরক কো ি ার প্ররয়াজনীয়তা দর্খা দর্য়, তাহর
িাকযা ারপর সিয় নারী করণ্ঠর স্বভািসু ভ দকাি তা
ও নাজুকতা কৃবত্রিভারি পবরহার কররি। অেদাৎ, এিন
দকাি তা যা দশ্রাতার িরন অিাবিত কািনা সঞ্চার
করর, তার দকান সুরযাগ বর্রি না। দযিন এর পরর
ইরশার্ হরয়রছ-  فيطمع الذى ىف قلبه مرضঅেদাৎ, এরূপ
দকাি করণ্ঠ িাকযা াপ কররনা, যা িযাবধগ্রস্ত অন্তর
বিবশষ্ট দ ারকর িরন কু- া সা ও আকষদণ সৃবষ্ট করর।
দিাোকো, নারীরর্ররক পরপুরুষ দেরক বনরাপর্ র্ূররত্ব
অিস্থান করর পর্দার এিন উন্নত স্তর অজদন করা উবচত,
যারত দকান অপবরবচত র্ূিদ ঈিান বিবশষ্ট দ ারকর
অন্তরর দকান কািনা ও া সা সৃবষ্ট করা দতা দুররর
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কো, তার বনকর ও দঘেঁষরি না। িরিং তার বিরুদ্ধ অিস্থা
ও পবররিশ সৃবষ্ট কররত হরি। (িা‘আবরফু কুরআন-৭/১৩২)
স্বণদযুরগর দসানার িানুষ পুণযাত্মা নিীপত্নীগণরক যবর্
স্বণদযুরগর স্বণদিানি সাহািারয় বকরারির সারে পর্দার
আড়া সরেও কো ি ার দক্ষরত্র এিন কড়া বনরর্দশ
দর্য়া হরয় োরক দয, তারর্র কণ্ঠ ও িাকযা াপও
বনয়ন্ত্ররণ রাখরত হরি। তাহর আধুবনক যুরগর নারীপুরুষরর্র বক পর্দার প্ররয়াজন দনই? অেিা পর্দার
প্ররয়াজন োকর ও তারর্র কণ্ঠ ও িাকযা াপ বনয়ন্ত্রণ
রাখার প্ররয়াজন দনই? অিশযই প্ররয়াজন ররয়রছ, যা
ি ার অরপক্ষা রারখ না; িরিং িতদিান অিস্থা
পযদরিক্ষরণর পর দস প্ররয়াজন আররা তীব্রভারি অনুভূত
হয়।
(৪) অনযত্র ইরশার্ হরয়রছيايها النىب قل الزواجك وبنتك ونساء ونساء املؤمنني يدنني
عليهن من جالبيبهن اخل
অেদ:দহ নিী! আপবন আপনার পত্নীগণরক ও কনযাগণরক
এিিং িু‘বিনরর্র স্ত্রীগণরক ি ুন, তারা দযন তারর্র িড়
চার্ররর বিরশষ অিংশ বনরজরর্র উপর দ রন দনয়। এরত
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তারর্ররক (আযার্ িবহ া বহসারি) দচনা সহজ হরি।
ফর তারর্ররক দকউ কষ্ট বর্রি না। (সূরা আহযাি-৫৯)
উরল্লবখত আয়ারতও নারীরর্ররক পর্দার আরর্শ দর্য়া
হরয়রছ। আয়ারত ি া হরয়রছ-  فال يؤذينঅেদাৎ, সিস্ত
শরীর পর্দায় আিৃত রাখার ফর তারর্ররক উতযি করা
হরি না। এরত প্রতীয়িান হয় দয, পর্দাই নারী জাবতর
বনরাপত্তার রক্ষা কিচ।
(৫) অনযত্র ইরশার্ হরয়রছفانكحوهن باذن اهلهن واتوهن اجورهن باملعروف حمصنت غري
مسفحت وال متخذات اخدان
অেদ: অতএি, দতািরা তারর্ররক তারর্র িাব রকর
অনুিবতক্ররি বিিাহ কর এিিং বনয়ি অনুযায়ী তারর্ররক
দিাহরানা প্রর্ান কর। এিতািস্থায় দয, তারা সতীসাবী হরি, িযবভচাবরণী এিিং দগাপন িন্ধুত্ব গ্রহণকাবরণী
হরি না। (সূরা বনসা-২৫)
(৬) আররা ইরশার্ হরয়রছواحملصنت من املؤمنني و احملصنت من الذين اوتوا الكتب من قبلكم اذا
اتيتموهن اجورهن حمصنني غري مسفحني وال متخذى اخدان
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অেদ:দতািারর্র জনয হা া সতী-সাবী িুস িান নারী
এিিং তারর্র সতী-সাবী নারী, যারর্ররক বকতাি দর্য়া
হরয়রছ দতািারর্র পূরিদ, যখন দতািরা তারর্ররক
দিাহরানা প্রর্ান করর বিবি িাবনরয় নাও। বযনা িযবভচারর
ব প্ত না হও এিিং দগাপরন তারর্র সারে সম্পকদ না রাখ
অেদাৎ গুপ্ত দপ্ররি ব প্ত না হও। (সূরা িারয়র্া-৫)
উি আয়াতদ্বরয় আল্লাহ তা‘আ া পুরুষ ও িবহ ারর্র
উভয়রকই িযবভচাবরতা এিিং বিিাহপূিদ অবিধ প্রণরয়
ব প্ত হরত বনরষধ করররছন, যা পর্দা প্রো রক্ষার
কুরআনী বনরর্দশ।
বকন্তু দুিঃখজনক হর ও সতয দয, িতদিারন বিবভন্ন দক্ষরত্র
পুরুষ িবহ ারর্র অিাধ দি ারিশা সহবশক্ষার কুফর
আজ বিিাহপূিদ অবিধ দপ্রি-প্রীবত ও বযনা-িযবভচারর
সয় াি হরে এিিং কুরআরনর বনরষধাজ্ঞার সরাসবর
বিররাবধতা করর আল্লাহর গযি নাবযর র িযিস্থা করা
হরয়রছ।
পর্দার হুকুি হার্ীরসর আর ারক:
(১) রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইবহ ওয়া সাল্লাি ইরশার্
ফরিান-
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ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اياكم والدخول على
انساء فقال رجل من االنصار يا رسول الله افرأيت احلمو قال
احلمو املوت
অেদ : খিরর্ার! দতািরা দিগানা স্ত্রীর ারকর ঘরর প্ররিশ
কররা না। তখন জবনক সাহািী বজজ্ঞাসা করর ন, ইয়া
রাসূ াল্লাহ! স্ত্রী দ াকরর্র জনয স্বািীর ভাই
দিরার্াররর্র (দযিন- দর্ির, ভাশুর, দিয়াই) সম্পরকদ
বক বনরর্দশ? নিী কারীি সাল্লাল্লাহু ‘আ াইবহ ওয়া
সাল্লাি ইরশার্ করর ন, তারা দতা স্ত্রীর জনয িৃতুযতু য।
অেদাৎ, িহাবিপর্ তু য। (বতরবিযী শরীফ-১/ ২২০)
উরল্লবখত হার্ীরস সিরচরয় গুরুত্বপূণদ বিষয় হ ,
রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইবহ ওয়া সাল্লাি স্ত্রীর
শ্বশুরা রয়র আত্মীয়রর্ররক িৃতুযর সারে তু না
করররছন। িৃতুযরক িানুষ দযিন ভয় পায়, দিপর্দার
গুনাহ দেরক িােঁচার জনয এ সিস্ত আত্মীয়রক দতিন ভয়
কররত ি া হরয়রছ। তাই িবহ ারর্র জনয দর্ির,
ভাশুর, দিয়াই প্রিুখ শ্বশুরা রয়র সক গায়রর িাহরাি
আত্মীরয়র সারে কর ারভারি পর্দা করা একান্ত
অপবরহাযদ।
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পর্দা দতা সক পরপুরুরষর সারেই করা অপবরহাযদ।
বকন্তু শ্বশুরা রয়র আত্মীয়রর্ররক িৃতুযর সারে তু না
করা হরয়রছ এই কাররণ দয, এ সক আত্মীয়রক আপন
িরন করর গৃরহর বভতর প্রশ্রয় দর্য়া হয় এিিং
বনিঃসিংরকারচ দখা ারি াভারি দর্খা-সাক্ষাত ও হাবসতািাশা করা হয়। যার পবরণাি হয় ভয়ািহ।
ি ািাহু য, একজন অপবরবচত পুরুরষর পরক্ষ দকান
দিগানা স্ত্রী দ ারকর উপর দ া ুপ র্ৃবষ্ট বনরক্ষপ করা
তত ুকু সহজ হয় না, যত ুকু সহজ হয় এ সক
আত্মীরয়র পরক্ষ।
তাই সক স্ত্রী দ ারকর জনয জরুরী সিদপ্রকার
পরপুরুরষর সারে পর্দা করার পাশাপাবশ এ ধররনর
গায়রর িাহরাি পুরুষ আত্মীয়রর্র দেরক বনরজরক
সম্পূণদরূরপ আড়া করর রাখা। আর এ সিস্ত পুরুরষরও
কতদিয বনক আত্মীরয়র বিবিরর্র দেরক কর ারভারি
পর্দা করা।
(২) অনযত্র ইরশার্ হরয়রছعن ام سلمة رضـ انها كانت عند رسول الله صلى الله عيله
وسلم وميمونة اذ اقبل ابن ام مكتوم رضـ فدخل عليه فقال
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رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجبا منه فقلت يا رسول
الله اليس هو اعمى ال يبصرنا فقال رسول الله صلى الله عليه
وسلم افعميا وان انتما الستما تبصرانه
অেদ: উম্মু িু‘বিনীন হযরত উরম্ম সা ািাহ রা. িণদনা
কররন, আবি এিিং িাইিুনা রা. রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
‘আ াইবহ ওয়া সাল্লারির বনক উপবস্থত বছ াি।
ইবতিরধয অন্ধ সাহািী হযরত ইিরন উরম্ম িাকতুি রা.
দসখারন আসরত াগর ন। তখন রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
‘আ াইবহ ওয়া সাল্লাি আিারর্ররক ি র ন, দতািরা
তার দেরক পর্দা কর, আড়ার চর যাও। আবি
ি াি, ইয়া রাসূ াল্লাহ! বতবন দতা অন্ধ, আিারর্ররক
দর্খরত পারেন না। রাসূ (সা.) ইরশার্ করর ন,
দতািরাও বক অন্ধ? দতািরা বক তারক দর্খরত পাে না?
(আিু র্াউর্ শরীফ-২/ ৫৬৮)

উি হার্ীস দ্বারা এ াই প্রিাবণত হয় দয, পর্দা নারীপুরুষ উভরয়র জনযই। দকান পুরুষ দযিন দকান পর
নারীর প্রবত তাকারত পাররি না, দকান নারীও দতিবন
দকান পরপুরুরষর বর্রক তাকারত পাররি না। এখারন সুর্ৃবষ্ট আর কু-র্ৃবষ্টরও দকান পােদকয দনই। কারণ, বিবশষ্ট
সাহািী হযরত আব্দুল্লাহ ইিরন উরম্ম িাকতুি রা. দযিন
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একজন পূত স্বভারির অবধকারী, পুণযিান িহান িুযুগদ
সাহািী; অপরবর্রক হযরত উরম্ম সা ািাহ রা. ও
িাইিূনা রা. উভরয়ই হর ন উম্মত-জননী এিিং বপ্রয়তি
নিী সাল্লাল্লাহু ‘আ াইবহ ওয়া সাল্লারির জীিন সবঙ্গনী।
সুতরািং এ দক্ষরত্র কুর্ৃবষ্টর কো বচন্তাই করা যায় না।
তারপরও পর্দা কররত আরর্শ করা হরয়রছ। কারজই
সহরজই অনুরিয় দয, পর্দা কত গুরুত্বপূণদ বিষয় এিিং তা
পা ন করা কত জরুরী।
(৩) রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইবহ ওয়া সাল্লাি আররা
ইরশার্ ফরিানعن ابن عمر رضـ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
املرأة عورة فاذا خرجت استشرفها الشيطان
অেদ:নারী হর া দগাপনীয় সত্তা। যখন দস ঘর দেরক দির
হয়, তখন শয়তান তার বর্রক র্ৃবষ্ট উেঁচু করর তাকারত
োরক। (বতরবিযী শরীফ, ১/২২২)
অেদাৎ, পরপুরুষরর্র নযরর তারক আকষদণীয় করর
উপস্থাপন করর।
উি হার্ীরসর স্পষ্ট ভাষয হর া: পর্দার দভতর োকা াই
নারীর জরনয দশাভনীয়। যবর্ দকান নারী ঘর দেরক দির
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হয় তখন শয়তান পুরুষরর্র িরন কু-িন্ত্রণা দর্য় এিিং
িবহ ার দ্বারা পুরুষরর্ররক বফতনায় দফ রত দচষ্টা
করর। দযিন এক হার্ীরস িবণদত হরয়রছ, ‘িবহ ারা
শয়তারনর জা ’। (রাযীন)
অেদাৎ, পুরুষরর্ররক গুনারহর িরধয ব প্ত করর আল্লাহ
তা‘আ ার আযারি বনপবতত করার জনয শয়তারনর িড়
িাধযি হ িবহ া। শয়তান যখন গুনারহ ব প্ত করার
সিদপ্রকার িাধযি হরত বনরাশ হরয় যায়, তখন
িবহ ারর্ররক িযিহার করর।
(৪) আররা ইরশার্ হরয়রছعن عائشة رضـ ان امساء بنت اىب بكر رضـ دخلت على
رسول الله صلى الله عليه وسلم وليها ثياب وقاق فاعرض عنها
وقال يا امساء ان امرأة اذا بلغت احمليض لن يصلح ان يرى منها
-اال هذا وهذا واشار اىل وجهه وكفيه
অেদ: হযরত আরয়শা রা. দেরক িবণদত, হযরত আসিা
রা. একিার পাত া কাপড় পবরবহতা অিস্থায় রাসূ ুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু ‘আ াইবহ ওয়া সাল্লারির বনক আগিন
করর বতবন তােঁর বর্ক দেরক দচহারা বফবররয় দনন এিিং
ির ন, দহ আসিা! দকান দিরয় যখন সািাব কা হয়
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তখন তার িুখিণ্ড ও হারতর কবি িযতীত অনয দকান
অঙ্গ দখা া রাখা জারয়য দনই। (আিু র্াউর্ শরীফ-২/ ৫৬৭)
উরল্লখ, অনয িণদনায় দিগানা পুরুষরর্র সািরন
দিরয়রর্র িুখিণ্ড ও হারতর কবি দখা া রাখরতও
বনরষধ করা হরয়রছ। (ফাতাওয়ারয় রাহীবিয়া-৪/ ১০৬,
বকফায়াতু িুফতী-৫/৩৮৮)

দযিন- হার্ীরস ইরশার্ হরয়রছعن قيس بن مشاس وضـ قال جاءت امرأة اىل النىب صلى الله
عليه وسلم يقال لها ام خالد وهى متنقبة تسأل عن ابنها وهو
مقتول فقال لها بعص اصحاب النىب صلى الله عليه وسلم خئت
تسألني عن ابنك وانت متنقبة فقالت ان ارزا ابىن فان ارزا
حيائ
অেদ: হযরত কায়স ইিরন শািিাস রা. িণদনা কররন,
এক িবহ া রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইবহ ওয়া
সাল্লারির র্রিারর এর া। তারক উরম্ম খাল্লার্ ির
ডাকা হত। তার িুখ বছ দনকারি ঢাকা। দস আল্লাহর
পরে তার শহীর্ পুত্র সম্পরকদ রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
‘আ াইবহ ওয়া সাল্লারির বনক জানরত এরসবছ ।
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তখন তারক এক সাহািী বজরজ্ঞস করর ন, তুবি দতািার
পুত্র সম্পরকদ জানরত এরসছ, আর িুরখ দনকাি। তখন
হযরত উরম্ম খাল্লার্ রা. তারক উত্তরর ি র ন, আবি
আিার দছর রক হাবররয় এক বিপরর্ পরড়বছ। এখন
জ্জা হাবররয় তো িুখিণ্ড সহ দগা া শরীর পর্দা না
করর বক আররক বিপরর্ পড়ি? (আিু র্াউর্-১/ ৩৩৭)
উপররাি হার্ীস দেরক এ াই প্রতীয়িান হয় দয,
দিরয়রর্র পর্দা তো দিা া ও বঢ া-ঢা া কাপড় দ্বারা
দচহারাসহ সিস্ত শরীর দঢরক রাখা জরুরী। পরপুরুষরক
শরীররর দকান অিংশ তারা দর্খারত পাররি না।
(৫) অনযত্র ইরশার্ হরয়রছعن بريدة رضـ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلى
رضـ يا على ال تتبع النظرة فان لك االوىل وليست لك
-االخرة
অেদ: হযরত িুরাইর্া রা. দেরক িবণদত, রাসূ ুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু ‘আ াইবহ ওয়া সাল্লাি ির ন, দহ আ ী! তুবি
হ াত দকান িবহ ার উপর র্ৃবষ্ট পড়ার পর বদ্বতীয়িার
ইো করর তাকারি না। কারণ, প্রেিিার অবনোকৃত
তাকারনা দতািার জনয িাফ হর ও বদ্বতীয়িার ইোকৃত
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তাকারনা িাফ নয়। (আিু র্াউর্ শরীফ-১/২৯২)
বচন্তা করুন, ৪েদ খ ীফা এিিং চার তরীকা তো
বচশবতয়া, কারর্বরয়া, নকশিবেয়া দসাহরাওয়াবর্দয়ার
সক পীররর পীর হযরত আ ীরা.। তােঁর জনয হার্ীরস
পারক এ বনরর্দশ, তাহর উম্মরতর অনযানয পুরুরষর
জনয পর্দার হুকুি দয কত কব ন হরি, তা দতা সহরজই
অনুরিয়।
যুবির আর ারক পর্দার প্ররয়াজনীয়তা
হাকীিু উম্মত িাও ানা শাহ আশরাফ আ ী োনভী
রহ-এর একিাত্র জীবিত খ ীফা িুবহউস সুন্নাহ,িতদিান
শতাব্দীর িুজাবের্ হযরত িাও ানা শাহ আিরারু হক
সারহি র্া. িা.ির ন, আপনারা িাজার হরত যখন
দগাশত িা দকান পণয খরীর্ করর আরনন, তখন দস ারক
অতযন্ত বহফাযরতর সারে দঢরক আরনন,যারত কাক
ইতযাবর্ উি দগাশত বনরত না পারর। দতিবনভারি
একশত াকার দনা বভতররর পরকর সীনার সারে
বিবশরয় রারখন, যারত দচার পরক দকর াকা বনরত না
পারর। খার্যদ্রিযরকও দঢরক রাখা হয়,যারত ইেঁদুর,
বিড়া ইতযাবর্ প্রাণী তা দখরয় না দফর ।
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এখন আপনারাই ি ুন! িবহ ারর্র িূ য বক আপনারর্র
বনক এক দসর দগাশত, একশত াকার দনা িা
সািানয খার্যদ্ররিযর িূর যর দচরয়ও কি দয িবহ ারর্র
বহফাযরতর জনয পর্দায় রাখরত আপনারা যত্নিান নন?
অপরবর্রক দগাশত বনরজ উরড় কারকর বনক , একশত
াকার দনা দচাররর বনক , খার্যদ্রিয ইেঁদুররর গরতদ একা
দযরত পারর না। তা সরেও এত বহফাযরতর িযিস্থা করা
হয়। বকন্তু িবহ ারর্র দতা বনরজরর্র উড়ার ক্ষিতা
ররয়রছ অেদাৎ, িবহ ারর্র কাররা দপ্ররির জার আিদ্ধ
হরয় প ায়রনর ক্ষিতা ররয়রছ। এরপরও বক তারর্র
দ্বীনী তা‘ ীি ও পর্দার িযিস্থা দ্বারা বহফাযরতর প্ররয়াজন
দনই? অরনরকই আিরা বনরজরর্ররক িুবদ্ধজীিী র্ািী
কবর।সবতযকারারেদ িুবদ্ধজীিী হরয় োকর বচন্তা করর
দর্খা উবচত দয, িবহ ারর্ররক পর্দায় রাখার প্ররয়াজন
আরছ বকনা? (িাজাব রস আিরার পৃ. ৩২)
তাছাড়া র্াম্পতয জীিরনর সুখ-শাবন্ত ও িবহ ারর্র
বহফাযরতর জনযই আল্লাহ তা‘আ া পর্দার বিধান চা ু
করররছন। পর্দাই নারীর সারা জীিরনর বনরাপত্তার
চাবিকাব ।কারণ, িানুরষর রূপ- ািণয, দসৌেযদ ও
দযৌিন ক্ষণস্থায়ী, দযৌিরনর রূপ- ািরণযর আকষদণ
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িাধদরকয আর োরক না।সুতরািং, স্ত্রী িাধদরকয উপনীত
হর তার প্রবত স্বািীর দযৌন আকষদণ ধীরর ধীরর হ্রাস
দপরত োরক।
এ পবরবস্থবতরত পর্দার বিধান না োকর স্বািী রাস্তার
দিগানা যুিতী িবহ ারর্র রূপ- ািরণয িুগ্ধ হরয় তার
বপছরনই দর্ৌড়ারি, তারর্ররক বনরয়ই িযস্ত োকরি,
জীিন সবঙ্গনীর দকান খিরই বনরি না। পবররশরষ িৃদ্ধা
িয়রস িবহ ারর্র পবরণাি এই র্ােঁড়ারি দয, সুরখর
জীিন আগুরন র্াউ র্াউ করর জ্ব রি। িাধদরকয তার
দর্খাশুনার দকউ োকরি না, অেচ িাধদরকয দর্খাশুনার
প্ররয়াজন আররা দিবশ।
সুতরািং কুরআন-হার্ীস ছাড়াও যুবি িা বিরিরকর
র্ািীও এ া দয, পর্দা নারী জাবতর ইজ্জতরক বহফাযত
করর; তারর্র জীিনরক করর সুখিয়।
তাছাড়া পর্দা কখরনা িবহ ারর্র জনয অপিানজনক নয়।
আপবন স্বণদ-রুপা, হীরক খণ্ড বকভারি দ াকচক্ষু দেরক
আড়া করর বহফাযত কররন? আ িারীর বসেুক, তার
িরধয কু রী, তার িরধয ঐগুর ারক রারখন। এরত বক
ঐসি িস্তুর অিিাননা হয়? না-বক দসগুর া

www.islamijindegi.com

অবতিূ যিান হওয়া প্রিাবণত হয়? পর্দার বিষয়ব ব ক
অনুরূপ। তারর্র অবধক িূ যিান (এিন বক নিী
ও ীগণও তারর্র দপর জন্ম বনরয়রছন) হওয়ায় তারর্র
বহফাযরতর রক্ষয পর্দার হুকুি দর্য়া হরয়রছ।
পর্দাহীনতার কুফ
পর্দা শরীয়রতর অিধাবরত ফরয িা অতযািশযকীয়
বিধান। এ া পা ন করর দযিন প্রভূত শাবন্ত, সম্মান
াভ হয় এিিং আল্লাহ তা‘আ ার ননক য াভ হয়,
দতিবনভারি এ া ঙ্ঘন করর হয় অসিংখয, অপূরণীয়
ক্ষবত। পর্দার বিধান ঙ্ঘন করর ধিদীয়, আবত্মক,
পাবরিাবরক ও সািাবজক বিবভন্ন অবনষ্ট ও বিংস-বিপযদয়
দর্খা দর্য়।
দিপর্দা ও দিহায়াপনার গুনাহ শুধু বনরজর িরধযই সীবিত
োরক না এিিং দিপর্দা িবহ াই শুধু এর দ্বারা প্রভাবিত
হয় না, িরিং এর দ্বারা দিহায়াপনা, অশ্লী তা, বযনািযবভচার, ধষদণ ইতযাবর্ বিস্তার াভ করর। পুররা
সম্প্রর্ায় এর পাবেদি করুণ পবরণবত এিিং আবখরারতর
আযাি দভাগ করর।
নারীরা দযরহতু অবভভািরকর অধীনস্থ জীিন-যাপন করর
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অেদাৎ, বিরয়র পূরিদ বপতা ও ভাই, আর বিরয়র পর স্বািী
ও পুরত্রর তোিধারন োরক, তাই নারীরক যখন দিপর্দায়
চ ার র্রুন আযাি দর্য়া হরি, তখন এই চারজন ও
সিংবশ্লষ্ট অনযানয পুরুষরক আল্লাহ পারকর র্রিারর
জিািবর্বহ কররত হরি।
দিাোকো, দিপর্দা চ র , আল্লাহ ও তােঁর রাসূ
সাল্লাল্লাহু ‘আ াইবহ ওয়া সাল্লারির নাফরিানী িা
অিাধযতা করা হয়। দিপর্দার দ্বারা কিীরা গুনারহর ভাগী
এিিং ইি ীস শয়তারনর অনুসারী সািযস্ত হয়।
পর্দাহীনতা দ্বারা িানুষ অবভশপ্ত হয় এিিং আল্লাহর
রহিত দেরক বিতাবড়ত হয়।পর্দাহীনতা জাহান্নারির
পে। হার্ীরসর ভাষয অনুযায়ী পর্দাহীনতা সিারজ
অশ্লী তা, চাবরবত্রক অিক্ষয় ও পশুরত্বর খাস ত জন্ম
দর্য়। নারীরর্র দিপর্দা চ া ও দর্হ প্রর্শদন পুরুষরর্ররক
অবিধ ও অশ্লী কারজর প্রবত উরত্তবজত করর দতার ।
ফর
বযনা-িযবভচার, ধষদণ, অপহরণ, বনযদাতন
ইতযাকার অপরাধ িৃবদ্ধ পায়।
পর্দাহীনতার র্রুন িানুষ আল্লাহর শাবস্ত ও গযি প্রাবপ্তর
উপযুি হরয় উর । আর এর পবরণবত আণবিক দিািা ও
ভূবিকরম্পর দচরয়ও দিবশ বিপর্জনক। পর্দাহীনতা
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পাবরিাবরক প্রীবতর িন্ধন বছন্ন করর এিিং পবরিাররর
সর্সযরর্র িরধয পারস্পবরক অবিশ্বস্ততা সৃবষ্ট করর।
পর্দাহীনতা তা ারকর প্রসার ঘ ার অনযতি কারণ।
এভারি পর্দাহীনতা আররা িহু অবনষ্ট ও বিপযদয় দডরক
আরন, যার দেরক িােঁচা একিাত্র পর্দার িাধযরিই সম্ভি।
এ িযাপারর িুবহউসসুন্নাহ হযরত িাও ানা শাহ
আিরারু হক সারহি র্া. িা. ২০০৩ ইিং িািং ারর্শ
সফরকার একব ঘ না শুনান, জবনক িযবি তার
বিরশষ প্ররয়াজরন রারত ঘুি দেরক উ র আপন কনযার
ঘরর আওয়াজ শুনরত দপর ন। প্রেরি ডাকাবতর
আশিংকা করর ন, তাই িাইরর দেরক র্রজা িন্ধ করর
বর্র ন। অতিঃপর িেুক প্রস্তুত করর ন। এরপর র্রজা
দখা ার পর দর্খর ন, প্রবতরিশীর দছর তার কনযার
সারে অপকরিদ ব প্ত। দক্রারধ বতবন গুব করর উভয়রক
একসরঙ্গ হতযা করর ন। দর্খুন দিপর্দা কতগুর া
সিসযার কারণ হ ।
সুতরািং, আল্লাহ ও তােঁর রাসূ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইবহ ওয়া
সাল্লারির বিধান পা নারেদ িবণদত িারাত্মক কুফ সিূহ
দেরক পবরত্রাণ পাওয়ার জনয প্ররতযক প্রাপ্ত িয়স্কা নারীর
পর্দা করা অপবরহাযদ ও ফরয র্াবয়ত্ব।
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িস্তুতিঃ পর্দাই িানুরষর িন, িবস্তষ্ক, পবরিার, সিাজ ও
পবররিশরক সুের, িাবজদত ও সুখিয় রাখরত পারর।
আর পরকা ীন প্রবতর্ান ও সুখকর পুরস্কার দতা
ররয়রছই।
পর্দা সিংক্রান্ত জরুরী িাসাবয়
িবহ ারর্র পর্দা করার সিয় ও পবরিাণ
দিরয়রা যখন কারীিু িু ুগ িা িার গা হওয়ার
কাছাকাবছ পযদারয় দপৌেঁরছ; অেদাৎ, তারা বনরজরা কািভাি
অনুধািন কররত পারর এিিং তারর্র বর্রক তাকার অনয
পুরুরষর িরন কািভাি সৃবষ্ট হয়, তখন দেরকই তারর্র
জনয পর্দা করা জরুরী হরয় পরড়। (আহসানু ফাতাওয়া, ৮/
৩৭)

হাকীিু উম্মত িুজাবেদু বিল্লাত হযরত িাও ানা
আশরাফ আ ী োনভী রহ.ির ন, গায়র িাহরাি
অনাত্মীয় হর তারর্র দেরক সাত িছর পূিদ হরতই পর্দা
করা উবচত এিিং গায়র িাহরাি আত্মীয় হর সাত িছর
দেরকই পর্দা করা উবচত। কারণ, অরনক দক্ষরত্র
সািাব কা িবহ া সািরন আসা-যাওয়া করারত এ
পবরিাণ বফতনার আশিংকা োরক না, দয পবরিাণ
আশিংকা োরক কারীিু িু ুগ দিরয়রর্র সািরন আসা-
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যাওয়া করারত। (ইস ারহ খাওয়াতীন-৩৭২)
দিরয়রর্র পর্দার পবরিাণ িা দক্ষত্র দুব :এক. িাহরাি
পুরুষ যো িাপ, ভাই প্রিুখ হরত পর্দা করা। দুই গায়র
িাহরাি পুরুষ যো চাচাত ভাই, খা াত ভাই ইতযাবর্
হরত পর্দা করা। দিরয়রর্র পরস্পর পর্দা িা সতর
যত ুকু তো নাবভ হরত হােঁ ু পযদন্ত, িাহরাি পুরুষরর্র
দক্ষরত্র তত ুকু পবরিাণসহ দপ ও বপ দঢরক রাখরত
হরি। অেদাৎ, িাহরাি পুরুষ িাপ, ভাই, দছর ইতযাবর্
হরত পুরা শরীর ঢাকা দযিন ফরয নয় দতিবনভারি পূণদ
শরীর দখা ারও অিকাশ দনই; িরিং দপ বপ সহ নাবভ
দেরক হােঁ ু পযদন্ত দঢরক রাখা জরুরী। অিবশষ্ট অিংশ
িাহরাি দেরক ঢাকা জরুরী নয়। (ফাতাওয়ারয়
িাহিূবর্য়া৬/৩৭৪, ৫/২১১২)

আর গায়র িাহরাি িা দিগানা পুরুষ তো যারর্র সারে
বিিাহ নিধ তারর্র সািরন সম্পূণদ শরীর দঢরক পর্দা করা
জরুরী। শরীররর দকান অিংশ তারর্র সািরন প্রর্শদন করা
জারয়য দনই। (বকফায়াতু িুফতী, ৫/ ৩৮৭, ৩৮৯)
উরল্লখয, প্রেি যিানায় প্ররয়াজরনর দক্ষরত্র িবহ ারর্র
িুখিণ্ড ও দু’হারতর কবি, পারয়র পাতা দখা া রাখা
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তো পর্দা না করারও অিকাশ বছ । বকন্তু বফতনার
যিানা বহসারি উ ািারয় িুতাআখবখরীরনর ফাতাওয়া
অনুযায়ী পর পুরুষরর্র সািরন িবহ ারর্র সম্পূণদ শরীর
ভা ভারি দঢরক রাখা জরুরী। (ফাতাওয়ারয় রাহীবিয়া৪/১০৬, বকফায়াতু িুফতী, ৫/ ৩৮৮)

দিরয়রর্র িুখিণ্ড সহ সম্পূণদ শরীর দঢরক পর্দা করার
িযাপারর ফকীহগরণর উবি বনরম্ন প্রর্ত্ত হ
আল্লািা শািসু আইম্মা সারাখসী রহ. ব রখন, নারীর
িুখিণ্ড দর্খর কু-দখয়া ও কািভাি সৃবষ্ট হরত
পারর। এজনয নারীর দকান অরঙ্গর বর্রকই র্ৃবষ্টপাত করা
জারয়য নয়। (আ িািসূত,১০/১৬০)
আল্লািা ইিরন আবিদ্বীন শািী রহ. ব রখন, িতদিান
বফতনার যুরগ দকান অিস্থারতই নারীর দকান অরঙ্গর
বর্রক র্ৃবষ্টপাত করা জারয়য নয়। তরি অপবরহাযদ দকান
পযদারয় র্ৃবষ্টপাত করা বভন্ন কো। দযিন বচবকৎসক,
বিচারক িা সাক্ষী, যারা দকান িযাপারর নারীরক দর্রখ
সাক্ষয িা ফয়সা া বর্রত িাধয হয়। (ফাতাওয়ারয় শািী, ৬/
৩৭০)

উি বকতারির নািায অধযারয় ি া হরয়রছ, নারীরর্র
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িুখিণ্ড

দিগানা পুরুরষর সািরন দখা া বনবষদ্ধ।

(ফাতাওয়ারয় শািী, ১/ ৪০৬)

হযরত িুফতী িুহাম্মর্ শফী রহ. ির ন: চার িাযহারির
সক ইিারির ঐকিরতয িবহ ারর্র জনয পর্দার
কাপড়, দিারকা, িড় চার্র ইতযাবর্ দ্বারা সিস্ত দর্হ ও
িুখিণ্ড আিৃত করর রাখা অপবরহাযদ। (িা‘আবরফু
কুরআন, ৭/ ২২০)

উপররাি আর াচনা দেরক প্রতীয়িান হয় দয,
িবহ ারর্র জনয গায়র িাহরাি পুরুষরর্র সািরন িা
রাস্তা-ঘার চ ার সিয় দচহারা দখা া রাখা নাজারয়য।
দতিবনভারি উভয় হারত দিাজা পবরধান করর দির
হওয়া এিিং উত্তি হ পারয়ও দিাজা পবরধান করা, পা
দখা া না রাখা। (বহর্ায়া, ৪/৪৫৮, তা ীফারত রশীবর্য়া,৪৮৫,
ইির্াদু ফাতাওয়া, ৪/১২৪)

অিশয িবহ ারর্র বনজদরন নািায পড়ার সিয় তার
িুখিণ্ড , হারতর কবি ও পারয়র পাতা সতর নয়।
সুতরািং নািারয তা ঢাকা জরুরী নয়। (বকফায়াতু িুফতী,
৫/৪৩১)

পর্দার স্তর বিনযাস
যুগরশ্রষ্ঠ আর ি, সিরয়র খযাতনািা সিংস্কারক, হাকীিু
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উম্মত হযরত িাও ানা শাহ আশরাফ আ ী োনভী রহ.
কুরআন ও সুন্নাহ-এর বভবত্তরত িুসব ি িবহ ারর্র জনয
পর্দারক বতনব স্তরর বিনযাস করররছন। চাই দস যুিতী
দহাক িা িৃদ্ধা।
সিদবনম্নস্থর: িুখিণ্ড , হারতর কবি এিিং পারয়র পাতা
িযতীত নারীর সিুর্য় দর্হ পর্দািৃত রাখা।
িাধযবিক স্তর: িুখিণ্ড , হাত এিিং পাসহ সিবকছুই
দিারকা দ্বারা আিৃত রাখা।
সরিদাচ্চ স্তর: নারী তার শরীর আিৃত রাখার সারে সারে
বনরজও পর্দার আড়ার এিনভারি োকা দয, না-িাহরাি
পুরুরষর র্ৃবষ্ট তার পবররধয় িরস্ত্রর উপরও পবতত না
হয়।
প্ররতযক স্তর কুরআন-হার্ীস দ্বারা প্রিাবণত ও
অনুরিাবর্ত। বনরম্ন তার বকবঞ্চত আর াকপাত করা হ ।
প্রেি স্তর সম্পরকদ কুরআরন পারক ইরশার্ হরেوال يبدين زينتهن اال ما ظهر منها
অেদ:িু‘বিন নারীরা দযন সাধারণত যা প্রকাশ োরক তা
িযতীত তারর্র আিরণ প্রর্শদন না করর। (সূরা-নূর, ৩১)
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উরল্লবখত আয়ারত  ماظهرمنهاিুফাসবসরগণ ব রখরছন,
এর িিদ হ , িুখিণ্ড ও কবি পযদন্ত উভয় হাত। অেদাৎ
িবহ ারা প্ররয়াজরনর দক্ষরত্র িুখিণ্ড ও উভয় হাত কবি
পযদন্ত খা া রাখরত পাররি। শরীররর অনয দকান অিংশ
দখা া রাখরত পাররি না। ফুকাহারয় বকরাি বকয়াস করর
নারীরর্র উভয় পারয়র পাতারকও এই দু’অরঙ্গর
অন্তভুদি করররছন। (তাফসীরর িাযহারী, ৬/৪৯৩)
হার্ীস শরীরফ ইরশার্ হরয়রছ- يا اسماء ان المرأة اذا بلغت الخ
অেদ: দহ আসিা! দকান দিরয় যখন সািাব কা হয়, তখন
বিরশষ প্ররয়াজন ছাড়া তার িুখিণ্ড ও হারতর কবি
িযতীত অনয দকান অঙ্গ প্রকাশ করা জারয়য দনই। (আিু
র্াউর্ শরীফ, ২/৫৬৭)

উরল্লবখত আয়াত ও হার্ীস শরীরফর দ্বারা প্রতীয়িান হয়
দয, িবহ ারর্র িুখিণ্ড , উভয় হাত কবি পযদন্ত এিিং
পারয়র পাতা িযতীত সম্পূণদ শরীর দঢরক রাখা ফরয িা
জরুরী, যা পর্দার সিদবনম্নস্থর।
বদ্বতীয় স্তর সম্পরকদ কুরআরন ইরশার্ হরয়রছيدنني عليهن من جالبيبهن
অেদ: িবহ ারা দযন বনরজরর্র উপর চার্র দ রন দর্য়।
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(সূরা আহযাি, ৫৯)

উরল্লবখত আয়ারত  ادناء يدننيদেরক উদ্ভূত। এর শাবব্দক
অেদ বনকর আনা।  جالبيبশব্দব  جلبابএর িহুিচন।
অেদ বিরশষ ধররনর বা চওড়া চার্র। এই চার্ররর
আকার আকৃবত সম্পরকদ হযরত আব্দুল্লাহ ইিরন িাসউর্
রা. ির ন, এই চার্র উড়নার উপর পবরধান করা হয়।
(তাফসীরর ইিরন কাসীর ৩/ ৫২৬)

ইিাি িুহাম্মর্ ইিরন বশরীন রহ. ির ন, আবি হযরত
উিায়র্া সা িানী রহ.-দক এই আয়ারতর উরেশয এিিং
িড় চার্ররর আকার আকৃবত সম্পরকদ বজজ্ঞাসা কর
বতবন িস্তরকর উপর বর্ক দেরক চার্র িুখিণ্ডর র উপর
বকরয় িুখিণ্ড দঢরক দফ র ন এিিং  ادناءও جلباب
এর তাফসীর িাস্তরি দর্বখরয় বর্র ন। উি আয়াত
পবরষ্কারভারি িুখিণ্ড আিৃত করার আরর্শ িযি
করররছ। তরি রাস্তা দর্খার জরনয এরক্ষরত্র এক দচাখ
দখা া রাখার অিকাশ আরছ। অিশয কার া জরজদর র
দনকাি হর দকান দচাখ দখা ার প্ররয়াজন দনই।
(িা‘আবরফু কুরআন-৭/ ২৩৩)

হার্ীস শরীরফ ইরশার্ হরয়রছ-

www.islamijindegi.com

فقالت يا رسول الله اعلى احدنا بأس اذا مل يكن لها جلباب اال
خترج فقال لتلبسها صاحبتها من جلبا بها
অেদ: জবনকা িবহ া ি র ন, দহ আল্লাহর রাসূ !
আিারর্র িরধয কাররা যবর্ িড় চার্র না োরক তখন
ঈরর্র নািারযর জনয বকভারি ইর্গারহ যারি? (তখন
িবহ ারর্র ঈরর্র জািা‘আরত যাওয়ার অনুিবত বছ ,
িতদিারন বফতনার কাররণ ওয়াবিয়া জুি‘আ ও ঈরর্র
জািা‘আরত যাওয়া সম্পূণদ বনরষধ। বকফায়াতু িুফতী,
৫/৩৮৮) রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইবহ ওয়া সাল্লাি
ইরশার্ ফরিার ন, উি িবহ ার সােী দযন স্বীয় চার্র
দ্বারা তারক আিৃত করর দনয়। (িুখারী শরীফ, ১/ ৪০, ১৩৪)
উপররাি আয়াত ও হার্ীরসর দ্বারা পর্দার বদ্বতীয় স্তর
প্রিাবণত হ । অেদাৎ প্ররয়াজরনর তাবকরর্ ঘর হরত দির
হওয়ার সিয় িড় চার্র িা দিারকা ইতযাবর্ দ্বারা সিস্ত
শরীর দঢরক দির হওয়া। এ িযাপারর আররা কবতপয়
শতদ সািরন উরল্লখ করা হরে।
পর্দার তৃতীয় স্তর সম্পরকদ কুরআরন ইরশার্ হরয়রছوقرن ىف بيوتكن وال تربجن تربج اجلاهلية االوىل
অেদ: দতািরা (িুসব ি িবহ াগণ) বনজ গৃরহ অিস্থান
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কররি, িিদর যুরগর িবহ ারর্র নযায় বনরজরর্ররক
প্রর্শদন করর দির হরি না। (সূরা আহযাি, ৩৩)
অনযত্র ইরশার্ হরয়রছواذا سألتموهن متاعا فسئلو هن من وراء حجاب
অেদ: যখন দতািরা িবহ ারর্র বনক দকান খার্য সািগ্রী
ইতযাবর্ চাইরি তখন পর্দার আড়া দেরক চাও। (সূরা
আহযাি, ৫৩)

হার্ীরস ইরশার্ হরয়রছاملرأة عورة فاذا خرجت استشر فها الشيطان
অেদ: িবহ ারা দগাপন িস্তু, পর্দায় োকার দযাগয। তারা
যখন ঘর দেরক দির হয় তখন শয়তান তার বর্রক র্ৃবষ্ট
উেঁচু করর তাকারত োরক। অেদাৎ তার বপছরন দ রগ যায়
এিিং দিগানা পুরুষরর্র সািরন তারক আকষদণীয় করর
উপস্থাপন করর। (বতরবিযী শরীফ, ১/ ২২২)
উরল্লবখত আয়াতদ্বয় ও হার্ীরসর দ্বারা পর্দার তৃতীয় স্তর
প্রিাবণত হ । অেদাৎ, িবহ ারা ঘরর অিস্থান কররি,
কোর প্ররয়াজন হর পর্দার আড়া দেরক ককদশ ভাষায়
ি রি, যারত না িাহরাি পুরুরষর র্ৃবষ্ট িবহ ারর্র
কাপরড়ও পড়রত না পারর এিিং তারর্র বর্র র িরধয
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কু-দ াভ সৃবষ্ট না হরত পারর।
কুরআন-সুন্নাহর আর ারক পর্দার দক্ষরত্র িূ এিিং
শরীয়রতর িুখয উরেশয পর্দার তৃতীয় স্তরই। পর্দার
বদ্বতীয় স্তররকও (িুখিণ্ড ও হাত-পা দঢরক দির হওয়া)
ফুকাহারয় বকরাি জরুরী প্ররয়াজরনর সিয় জারয়য
ির রছন। বকন্তু বিবভন্ন হার্ীরস এ িযাপারর আররা
করয়কব বনরর্দশও িবণদত হরয়রছ। যো:সিস্ত শরীর
আিৃত করর দির হওয়ার সিয় উন্নতিারনর আকষদণীয়
দ িাস পবরধান কররি না; খুশিু িযিহার না করা,
আওয়াজ সম্পন্ন অ িংকারার্ী িযিহার না করা, রাস্তার
বকনারা দঘেঁরষ চ া, ইতযাবর্।
তরি বিরশষ প্ররয়াজন ও দ কার দক্ষরত্র বফতনার
আশিংকা না োকর অেদাৎ অবতশয় িৃদ্ধারর্র িযাপারর
পর্দার বনম্ন স্তরররও অিকাশ ররয়রছ। (িা‘আবরফু
কুরআন,৭/২১৩, ইির্াদু ফাতওয়া, ৪/১৮১, ইস ারহ খাওয়াতীন, ৩৪৩)

অিশয বফতনার আশিংকা দকাোয় আরছ আর দকাোয়
দনই, তা বনধদাররণর র্াবয়ত্ব আল্লাহ তা‘আ া আিারর্র
উপর দছরড় দর্নবন, িরিং বতবন বনরজই তা বনধদারণ করর
বর্রয়রছন। ইরশার্ হরয়রছ-
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والقواعد من النساء الىت ال يرجون نكاحا اخل
অেদ: িৃদ্ধা নারী যারা বিিারহর আশা রারখ না, যবর্
তারর্র দসৌেযদ প্রর্শদন না করর আ ার্া পর্দার িস্ত্র খুর
রারখ, তারত তারর্র দকান দর্াষ দনই। তরি এ দেরক
বিরত োকাই তারর্র জনয উত্তি। আল্লাহ তা‘আ া
সিদরশ্রাতা, সিদজ্ঞ। (সূরা নূর, ৬০)
অেদাৎ, দয সি নারীর ঋতুস্রাি িন্ধ হরয় দগরছ এিিং
তারা আর বিিারহর উপযুি নয়, িা বিিারহর আশা
রারখ না। তারাই এই আয়ারতর আর াচয নারী সিাজ।
দসরক্ষরত্র তারা যবর্ তারর্র পবররধয় িরস্ত্রর উপররর িড়
চার্র িা দিারকা খুর রারখ, তাহর তারর্র দকান ক্ষবত
দনই।
উি আয়ারতর িাধযরি প্রতীয়িান হয় দয, বফতনার
আশিংকা শুধু ঐসি িৃদ্ধা িবহ ারর্র িরধয দনই, যারা
রূপ- ািণয হারা হরয় বিিারহর উপযুি নয়। তারা
িযতীত যুিতী বকিংিা িাঝিয়সী নারীরর্র িরধয বফতনার
আশিংকা দনই, এ কো ি া হয়বন; িরিং তারর্র িরধয
বফতনার পূণদ আশিংকা ররয়রছ। আর এই বফতনার
কাররণই তারর্র জনয িাধযবিক ও সরিদাচ্চ স্তররর পর্দা
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জরুরী হওয়ার বিধান দর্ওয়া হরয়রছ।
শরীয়রতর র্ৃবষ্টরত যুিতী এিিং িাঝিয়সী িবহ ারর্র
িযাপারর বফতনার আশিংকা সুস্পষ্ট। সুতরািং, একো
ি ার দকান অিকাশ দনই দয, তারর্র িরধয বফতনার
আশিংকা দনই। কারণ আল্লাহ পাক ইরশার্ কররনوما كان ملؤمن و ال مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون
لهم اخلري من امرهمঅেদ: আল্লাহ ও তােঁর রাসূ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইবহ ওয়া
সাল্লাি দকান কারজর আরর্শ করর িা দকান বিষরয়
বসদ্ধান্ত বনর দকান ঈিানর্ার পুরুষ ও ঈিানর্ার নারীর
দস বিষরয় বভন্নিত দপাষরণর অিকাশ দনই দয, আল্লাহ
ও তােঁর রাসূ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইবহ ওয়া সাল্লারির
আরর্শ অিানয কররি। (সূরা আহযাি, ৩৬)
দিাোকো, সিদবনম্ন স্তররর পর্দা ফরয িা জরুরী হওয়ার
জনয বফতনার আশিংকার দকান শতদ দনই িরিং
সিদািস্থায়ই যুিতী ও িাঝিয়সী িবহ ারর্র জনয তা
ফরয।
আর িাধযবিক ও সরিদাচ্চ স্তররর পর্দা ফরয হওয়ার
জনয বফতনার আশিংকা হওয়ার শতদ ররয়রছ। আর
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বফতনার আশিংকা শুধু অবতশয় িৃদ্ধা িবহ ারর্র িরধয
দনই। িরিং যুিতী ও িাঝিয়সী নারীরর্র িরধয বফতনার
আশিংকা ররয়রছ। সুতরািং, যুিতী এিিং িাঝিয়সী
নারীরর্র সম্পূণদ শরীর দঢরকই পর্দা করা ফরয। (ইস ারহ
খাওয়াতীন-৩৪১-৩৪৫)

পর্দার শতদাি ী
পর্দার উরেশয হ সম্পূণদ শরীররক পরপুরুষ দেরক
আড়ার িা দঢরক রাখা, যারত পরপুরুরষর িরন
নারীরর্র দসৌেযদ দর্রখ কু-কািনা-িাসনা সৃবষ্ট না হয়।
এ উরেরশ সফ তা ারভর জনয বনরম্ন পর্দার করয়কব
শতদ প্রর্ত্ত হ :
(১) িবহ ারর্র এ ধররনর কাপড় পড়া উবচত, যা
সম্পূণদ শরীররক আিৃত করর দনয়, যারত িাো দেরক পা
পযদন্ত দকান অিংশই র্ৃবষ্টরগাচর হয় না। হার্ীরস পারক
ইরশার্ হরয়রছ, রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইবহ ওয়া
সাল্লাি হযরত আসিা রা.-দক পাত া কাপড় পবরবহত
অিস্থায় দর্রখ ির বছর ন, দহ আসিা! িবহ ারা িাব গ
হওয়ার পর শরীররর দকান অিংশ র্ৃবষ্টরগাচর না হওয়াই
সিীচীন। (আিু র্াউর্,২/৫৬৭)
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(২) পর্দার কাপড় িা দিারকা ইতযাবর্ বডজাইন ও
ফযাশন সম্পন্ন না হওয়া।
আল্লাহ তা‘আ া ইরশার্ কররন- وال يبدين زينتهن
অেদ:িবহ ারা দযন তারর্র দসৌেযদ প্রকাশ না করর। (সূরা
নূর-৩১)

অনযত্র ইরশার্ হরে- وقرن ىف بيوتكن اخل
অেদ:িবহ ারা দযন বনজ গৃরহ অিস্থান করর, িিদর যুরগর
নযায় বনরজরর্ররক প্রর্শদন করর চ ারফরা না করর। (সূরা
নূর-৩৩)

(৩) তারর্র পবরবহত কাপড় দিা া হওয়া চাই। পাত া
না হওয়া চাই দযন শরীররর গ ন আকৃবত র্ৃবষ্টরগাচর
হরয় উর । রাসূ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইবহ ওয়া সাল্লাি
ইরশার্ কররন, আিার উম্মরতর দশষপরিদ বকছু িবহ ার
আবিভদাি হরি, যারা দপাশাক পররও উ ঙ্গ োকরি।
তারর্র িস্তক উর র বপর র কুেঁরজর িত হরি। তারা
জান্নারতর ঘ্রাণও পারি না। (িুসব ি শরীফ-২/ ২০৫)
(৪) কাপড় িা দিারকা বঢ া-ঢা া হওয়া উবচত।
শরীররর সারে আেঁ সােঁ হরয় দ রগ োকার র্রুন শরীর
কা ারিা প্রর্বশদত হয় এিন কাপড় পরা বনরষধ।
(আহসানু ফাতাওয়া-৮/ ২৮)
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(৫) দকান আতর, দসন্ট, ব পবিক দিরখ, অ িংকার ও
জােঁকজিকপূণদ দপাশাক িযিহার করর দির হওয়া বনরষধ।
রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইবহ ওয়া সাল্লাি ইরশার্
কররন, িবহ ারা যখন সুগবন্ধ দ্রিয িযিহার করর দকান
সিারিরশর বনক বর্য়া যাতায়াত করর, তখন দস
িযবভচাবরণী িবহ া ির বিরিবচত হয়। (বতরবিযী ২/ ১০৭)
(৬) িবহ ারা পুরুষ সার্ৃশয দপাশাক পবরধান কররি না।
রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাি এরশার্
কররন, ঐ সি পুরুষ আিার র্ ভুি নয়, যারা িবহ া
সার্ৃশয দপাশাক পরর এিিং ঐ সি িবহ া আিার
র্ ভুি নয়, যারা পুরুষ সার্ৃশয দপাশাক িযিহার করর।
(িুখারী শরীফ-২/ ৮৭৪)

(৭) িু‘বিন িবহ ারা কারফর িবহ ারর্র আকার আকৃবত
িা তারর্র গ ন প্রকৃবতর অনুগািী না হওয়া। রাসূ ুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু ‘আ াইবহ ওয়া সাল্লাি ইরশার্ কররন, যারা
দয সম্প্রর্ারয়র সার্ৃশয অি বন করর তারা তারর্র
র্ ভুি। (আিু র্াউর্-২/ ৫৫৯)
(৮) বরয়া িা দ াক দর্খারনার জনয দকান দপাশাক
িযিহার কররি না। হার্ীরস পারক ইরশার্ হরয়রছ : দয
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িযবি প্রবসবদ্ধ ারভর আশায় দকান দপাশাক পবরধান
কর , আল্লাহ তা‘আ া বকয়ািরতর বর্ন তারক
দিইজ্জতীর দপাশাক পবরধান করারিন এিিং তার দ্বারা
আগুন প্রজ্বব ত কররিন। (আিু র্াউর্-২/ ৫৫৮, ইিরন
িাজাহ-২৫৭)

পুরুষগণ দকান্ ধররনর িবহ ার সারে দর্খা-সাক্ষাৎ
কররত পাররি
পুরুষগণ বনরম্ন িবণদত ১৪ দশ্রণীর িবহ ারর্র সারে দর্খা
সাক্ষাত কররত পাররি এিিং তারর্ররক বিিাহ করা
হারাি।
(১) আপন িা।
(২) আপন র্ার্ী, নানী ও তারর্র ঊবদতন িবহ াগণ।
(৩) সরহার্র দিান, নিিারত্রয় ও নিবপরত্রয় দিান।
(৪) আপন দিরয়, দছর র দিরয়, দিরয়র দিরয় এিিং
তারর্র গভদজাত দয দকান কনযা সন্তান ও আপন দছর
সন্তানরর্র স্ত্রী।
(৫) দয স্ত্রীর সরঙ্গ নর্বহক বি ন সিংঘব ত হরয়রছ তার
পূিদিতদী িা পরিতদী স্বািীর কনযা সন্তান এিিং স্ত্রীর িা
অেদাৎ, শাশুড়ী, নানী শাশুড়ী ও র্ার্ী শাশুড়ী।
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(৬) ফুফু অেদাৎ, বপতার সরহার্র, নিিারত্রয় ও
নিবপরত্রয় দিান।
(৭) খা া অেদাৎ, িারয়র সরহার্র, নিিারত্রয় ও
নিবপরত্রয় দিান।
(৮) ভাবতজী অেদাৎ, সরহার্র, নিিারত্রয় ও নিবপরত্রয়
ভাইরয়র দিরয় ও তারর্র অধিঃস্তন কনযা সন্তান।
(৯) ভাগ্নী অেদাৎ, সরহার্র, নিিারত্রয়, নিবপরত্রয় দিারনর
দিরয় ও তারর্র অধিঃস্তন কনযা সন্তান।
(১০) দুধ সম্পকদীয় দিরয়, দিরয়র দিরয়, দছর র দিরয়
ও তারর্র অধিঃস্তন দকান কনযা সন্তান এিিং দুধ
সম্পকদীয় দছর র স্ত্রী।
(১১) দুধ সম্পকদীয় িা, খা া, ফুফ,ু নানী, র্ার্ী ও
তারর্র ঊবদতন িবহ াগণ।
(১২) দুধ সম্পকদীয় দিান, দুধ দিারনর দিরয়, দুধ
ভাইরয়র দিরয় এিিং তারর্র গভদজাত দয দকান কনযা
সন্তান।
(১৩) দযৌন শবিহীন এিন িৃদ্ধা, যার প্রবত পুরুরষর
দকান প্রকার আকষদণ দনই।
(১৪) অপ্রাপ্ত িয়স্কা এিন িাব কা, যার প্রবত পুরুষরর্র
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এখরনা দযৌন আকষদণ সৃবষ্ট হয়বন।
উরল্লখয, ১৩ ও ১৪ নিং িবণদত দিরয়রর্র সারে বিিাহ
জারয়য আরছ।
উপররাি িবহ াগণ িযতীত পুরুরষর জনয অনয দকান
িবহ ার সারে দর্খা-সাক্ষাত দিার ও জারয়য নয়, িরিং
সম্পূণদ নাজারয়য ও হারাি। (সূরা বনসা ২৩,তাফসীরর
িাযহারী-২/২৫৪, িা‘আবরফু কুরআন, ২/৩৫৬-৩৬১)

িবহ াগণ দকান্ ধররনর পুরুরষর সারে দর্খা-সাক্ষাৎ
কররত পাররি
িবহ াগণ বনরম্ন িবণদত ১৪ দশ্রণীর পুরুষরর্র সারে
দর্খা-সাক্ষাত কররত পাররি এিিং তারর্র সারে বিিাহ
হারাি।
(১) বপতা, র্ার্া, নানা ও তারর্র ঊবদতন পুরুষগণ।
(২) সরহার্র ভাই, নিিারত্রয় ও নিবপরত্রয় ভাই।
(৩) শ্বশুর, আপন র্ার্া শ্বশুর ও নানা শ্বশুর এিিং তারর্র
ঊবদতন পুরুষগণ।
(৪) আপন দছর , দছর র দছর , দিরয়র দছর এিিং
তারর্র ঔরসজাত পুত্র সন্তান।
(৫) স্বািীর অনয স্ত্রীর গভদজাত পুত্র।
www.islamijindegi.com

(৬) ভাবতজা অেদাৎ, সরহার্র, নিিারত্রয় ও নিবপরত্রয়
ভাইরয়র দছর ও তারর্র অধিঃস্তন দকান দছর ।
(৭) ভাবগনা অেদাৎ, সরহার্র, নিিারত্রয়, নিবপরত্রয়
দিারনর দছর ও তারর্র অধিঃস্তন দকান দছর ।
(৮) আপন চাচা অেদাৎ িারপর সরহার্র, নিিারত্রয় ও
নিবপরত্রয় ভাই।
(৯) আপন িািা অেদাৎ, িারপর সরহার্র, নিিারত্রয় ও
নিবপরত্রয় ভাই।
(১০) দুধ সম্পকদীয় দছর , উি দছর র দছর , দুধ
সম্পকদীয় দিরয়র দছর ও তারর্র ঔরসজাত দয দকান
পুত্র সন্তান এিিং দুধ সম্পকদীয় দিরয়রর্র স্বািী|
(১১) দুধ সম্পকদীয় িাপ, চাচা, িািা, র্ার্া, নানা ও
তারর্র ঊবদতন পুরুষ।
(১২) দুধ সম্পকদীয় ভাই, দুধ ভাইরয়র দছর , দুধ
দিারনর দছর এিিং তারর্র ঔরসজাত দয দকান পুত্র
সন্তান।
(১৩) দযৌন শবিহীন এিন িৃদ্ধ, যার িবহ ারর্র প্রবত
দকান আকষদণ দনই এিিং তার প্রবত িবহ ারর্রও দকান
আকষদণ দনই।
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(১৪) অপ্রাপ্ত িয়স্ক এিন িা ক, যার এখনও দযৌন
আকষদণ সৃবষ্ট হয়বন।
উরল্লখয, ১৩ ও ১৪ নিং িবণদত পুরুষরর্র সারে বিিাহ
জারয়য। িবহ ার জনয উপররাি পুরুষগণ িযতীত অনয
দকান পুরুরষর সারে দর্খা-সাক্ষাত করা জারয়য দনই,
িরিং তা সম্পূণদ নাজারয়য ও হারাি।
সুতরািং, িবহ ারর্র জনয চাচাত ভাই, খা াত ভাই,
ফুফাত ভাই, িািাত ভাই, দর্ির, ভাশুর, খা ু, ফুফা,
চাচাত শ্বশুর, উবক িাপ, ধিদিাপ, ধিদভাই, দু াভাই,
দিয়াই, ননরর্র জািাই ইতযাবর্র সারে দর্খা-সাক্ষাত
করা হারাি এিিং তারর্র সারে বিিাহ শার্ী জারয়য।
উরল্লখয,স্ত্রীর িতদিারন িা তার ইেরতর সিয় তার
দিানরক বিিাহ করা হারাি। (সূরা-নূর-৩১,তাফসীরর
িাযহারী-৬/৪৯৭-৫০২,িা‘আবরফু
কুরআন-৬/৪০১৪০৫,বহর্ায়া-২/৩০৭, ফাতহু কার্ীর-২/১১৭)

পর্দাহীন িবহ ারর্র সারে পর্দানশীন িবহ ারর্র পর্দা
করা
পর্দা শরীয়রতর র্ৃবষ্টরত গুরুত্বপূণদ ফরয। দয সক
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সম্ভ্রান্ত িবহ া ইস ারির িহান আর্শদ ও শরীয়রতর
পর্দার নযায় গুরুত্বপূণদ ফরয বনরর্দশ সিদািস্থায়
যোযেভারি িানয করর চ রত দচষ্টা করর, তারর্র পরক্ষ
দিপর্দা িবহ া, যারা শরীয়রতর অতযািশযকীয় হুকুি
পর্দার বনরর্দশ উরপক্ষা করর দিপর্দা অিস্থায়
াগািহীনভারি ঘুরর দিড়ায়, তারর্র সারে দর্খাসাক্ষাত করা এিিং দখা া-দি া আ াপ-আর াচনা
ইতযাবর্ শরীয়রত অনুবচত। কারণ, এ ধররনর িবহ ারক
শরীয়রত না িাহরাি পুরুষরর্র সারে তু না করা
হরয়রছ।
সুতরািং, পর্দানশীন সম্মাবনতা িবহ াগণরক এ ধররনর
দিপর্দা িবহ ারর্র দেরক সম্পূণদ র্ূরর োকা এিিং তারর্র
সারে প্রতযক্ষ সম্পকদ রাখা অনুবচত।
উরল্লখয, এ সিস্ত িবহ া-পুরুষরর্র আওতাভুি হওয়া
সরেও দিগানা পুরুষরর্র জনয ঐসি দিপর্দা িবহ ারর্র
সারে দর্খা সাক্ষাত করা হারাি। এ িযাপারর অরনক
দ াক দধােঁকার িরধয আরছ। (িা‘আবরফু কুরআন-৬/ ৪০৪,
আ িগীরী,৫/৩২৭,ইির্াদু ফাতাওয়া, ৪/১৯৬)

পুরুষরর্র জনয িবহ ারর্র কুরআন বত াওয়াত শ্রিণ
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করা িা িবহ ারর্র ছবি দর্খা জারয়য দনই
িবহ ারর্র আওয়াজ, কণ্ঠস্বররর দক্ষরত্রও পর্দা করা
উবচত। সুতরািং, িবহ ারর্র কণ্ঠস্বররক বিরশষ প্ররয়াজন
ছাড়া দিগানা পুরুষ দেরক দগাপন রাখা জরুরী। এিনবক
বিনা প্ররয়াজরন পর্দার আড়া দেরকও পরস্পর
কোিাতদা ি া অনুবচত। একান্ত প্ররয়াজরনই দকি িাত্র
পর্দার আড়া দেরক িবহ ারা ককদশস্বরর কো ি রত
পারর।
িার গা িবহ াগণ কুরআন শরীফ সহীহ করার জনয
শুনারত চাইর বনরজর স্বািী/িাহরািরক শুনারি িা
িার গা িবহ ারক শুনারি, দিগানা পুরুষরক শুনারি না।
পুরুষরর্র জনয িার গা িবহ ারর্র বত াওয়াত শ্রিণ
করা আরর্ৌ প্ররয়াজরনর আওতাভুি নয়। কারণ,
কুরআন শরীফ বত াওয়াত িা অনয দকান দ্বীনী
আর াচনা দশানার জনয িবহ ারর্র কন্ঠস্বর িযতীত
আররা যরেষ্ট িাধযি ররয়রছ।
সুতরািং, িবহ ারর্র কুরআন বত াওয়াত শ্রিণ করা
প্ররয়াজরনর আওতাভুি নয় বিধায় িবহ ারর্র
বত াওয়াত পুরুরষর জনয দশানা জারয়য হরি না।
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(িা‘আবরফু কুরআন,৬/৪০৬, ইির্াদু ফাতাওয়া-৪/১৯৭,২০০,
ফাতাওয়ারয় িাহিূবর্য়া-৯/৪২৩)

দিগানা িবহ ারর্ররক দর্খা দযিবনভারি নাজারয়য,
দতিবনভারি ব বভ, বসরনিা, পত্র-পবত্রকা িযাগাবজন িা
অনযভারি তারর্র ছবি দর্খাও নাজারয়য। এতরর্াভরয়র
িরধয দকান পােদকয দনই, িরিং ফর া িা ছবি দর্খার দ্বারা
নাজারয়য পারপর পাশাপাবশ তা হৃর্য়-যন্ত্রণারও কারণ
হরয় র্ােঁড়ায়।
উপরন্তু দর্খা ও কল্পনার দ্বারা দচারখর বযনার গুনাহ
হরত োরক। তাই দিগানা দিরয়রর্র ফর া িা ছবি দর্খা
দকান অিস্থারতই জারয়য দনই। িরিং এ া দ্বীন-দুবনয়া
উভয় দক্ষরত্রই ক্ষবতকারক ও বিংসাত্মক। (িাইহাকী,
বহর্ায়া-৪/ ৪৫৮,ফাতাওয়ারয় িাহিূবর্য়া-১/১২৬)

দুধভাই-দিান এিিং যুিতী শাশুড়ীর সারে পর্দা
নািায, দরাযা, হজ্জ, যাকাত ইতযাবর্ ইিার্রতর নযায়
পর্দাও গুরুত্বপূণদ বিধান। নািায, দরাযা ইতযাবর্ ইিার্ত
বনবর্দষ্ট সিরয়র িরধয আর্ায় করর ই আর্ায় হরয় যারি।
বকন্তু পর্দা প্রবতব িুহূরতদর জনয ফরয। অল্প সিরয়র
জরনযও ইোকৃতভারি পর্দার দখ াফ চ র কিীরা
গুনাহ হরি। কারজই প্ররতযক নর-নারীর জনয উবচত
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এিনভারি চ া-দফরা করা, দযন দকান অিস্থারতই তার
দ্বারা পর্দা বঙ্ঘত না হয়।
িাব গ দছর -দিরয়রর্র প্ররতযরকর িাহরাি তো যারর্র
সারে বিিাহ অবিধ িা হারাি অেদাৎ যারর্র সারে দর্খাসাক্ষাত জারয়য, তা বতন ধররনর সম্পরকদর কাররণ হরত
পারর : িিংরশর সম্পকদ, নিিাবহক সম্পকদ, দুধ সম্পকদ।
উি বতন ধররনর সম্পরকদর িাহরারির সারে দর্খাসাক্ষাত িূ ত জারয়য।
তরি বফতনার আশিংকায় উ ািারয় বকরাি তাক্বওয়া ও
পররহযগারীর রক্ষয বকছু সিংখযক িাহরারির সারে
দর্খা সাক্ষাত জারয়য িরন করা সরেও তারর্র সারে
িাহরাি সু ভ আচরণ তো পর্দা কররত ির রছন।
দযিন যুিক িা িাঝ িয়সী শ্বশুর, যুিতী িবহ ার জনয
বনজ দিরয়র স্বািী এিিং দুধ সম্পকদীয় ভাই ইতযাবর্।
সুতরািং, নিিাবহক এিিং দুধ সম্পকদীয় িাহরািরর্র সারে
দর্খা-সাক্ষাত জারয়য হর ও িতদিান যািানায় বফতনার
আশিংকায় তারর্র সারে িিংশীয় িাহরািরর্র নযায়
িযিহার িা চ ারফরা না করা উবচত; িরিং পর্দা করাই
বনরাপর্ এিিং বনজদরন তারর্র সারে একবত্রত হওয়া
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উবচত নয়। কারণ, আল্লাহ না করুন, যবর্ দকান িবহ ার
যুিক শ্বশুর িা দিরয়র স্বািীর সারে পূণদ সতকদতা
অি বন না করায় কািভাি বনরয় স্পশদ িা এ ধররনর
অনয দকান আচরণ হরয় যায় তাহর প্রেি সুররত তার
স্বািী তার জনয বচরতরর হারাি হরয় যারি এিিং ২য়
দক্ষরত্র তার দিরয়র স্বািী তার দিরয়র জনয বচরতরর
হারাি হরয় যারি,যা িহাবিপরর্র কারণ হরয় র্ােঁড়ারি।
(আহসানু ফাতাওয়া,৮/৩৬,ফাতাওয়ারয় িাহিূবর্য়া ১৭/২৭৩)

হার্ীরস পারক ইরশার্ হরয়রছ, একর্া রাসূ ুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু ‘আ াইবহ ওয়া সাল্লারির পত্নী উম্মু িু‘বিনীন
হযরত আবয়শা বসেীকা রা. ও তােঁর বপতা হযরত আিু
িকর রা. দু’জরন দকান এক বনজদন স্থারন িরস দকান
বিষরয় পরািশদ করবছর ন। রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
‘আ াইবহ ওয়া সাল্লাি দসখারন বগরয় দর্খরত দপর ন
তারর্র িাঝখারন শয়তান িরস আরছ। হ াৎ বতবন রাগ
হরয় ি র ন, খিরর্ার! কখরনা এরূপ বনজদন স্থারন
িসরিন না। কারণ, আপনারর্র দধােঁকা দর্িার জনয দুষ্ট
শয়তান আপনারর্র িাঝখারন িরসবছ । আবি তা
দর্রখবছ। এভারি দয দকান বনজদন স্থারন একজন পুরুষ ও
একজন নারী একত্র হর দসখারন শয়তান হয় তৃতীয়
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জন। (বতরবিযী শরীফ,১/২২১)
উি হার্ীস শরীফ দেরক এ াই প্রতীয়িান হয় দয, শুধু
নিিাবহক িা দুধ সম্পকদীয় িাহরাি নয়, িরিং স্বািী-স্ত্রী
ছাড়া দয দকান ধররনর িাহরারির সারেও বনজদরন
একবত্রত হওয়া িািনীয় নয়। সুতরািং, নিিাবহক িা দুধ
সম্পকদীয় িাহরাি বিরশষ করর দুধভাই-দিান এিিং
যুিতী শাশুড়ীর দক্ষরত্র দিরয়র জািাতার সারে সতকদতা
অি বন করা উবচত। (শািী, ৬/৩৬৯, ইির্াদু ফাতাওয়া,
৪/২০০,আযীযু ফাতাওয়া,৭৫৮, ইস ারহ খাওয়াতীন,৩৭৬)

িবহ ারর্র িারকদব িং িা অনুষ্ঠারন যাওয়া, চাকুরী করা

িবহ ারর্র স্বীয় দ্বীনর্ারী ব বকরয় রাখার জনয এিিং
দুবনয়া ও আবখরারত সুউচ্চ িযদার্ার আসরন আসীন
হওয়ার জনয তারর্র কতদিয হ সিদর্া িাড়ীর বভতরর
োকা, দকান অপারগতা িা বিরশষ প্ররয়াজন ছাড়া পর্দা
কররও িাড়ী দেরক দির না হওয়া।
িতদিারন িবহ াগণ আনে ফুবতদর সারে দযভারি
িারকদর দঘারারফরা কররছ তা সম্পূণদ নাজারয়য এিিং
জারহব য়ারতর দিহায়াপনা। তরি একান্ত প্ররয়াজরন
অেদাৎ এিন প্ররয়াজন দয, িাড়ীর িাইরর দির না হর
বিরশষ অসুবিধা হরত পারর িা অস্বাভাবিক ক্ষবত হরয়
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যাওয়ার সম্ভািনা আরছ অেিা শর‘ঈ দকান র্াবয়ত্ব
পা রনর জনয স্বািী িা িাহরাি পুরুরষর সারে পর্দার
সারে িাইরর যাওয়ার অনুিবত আরছ। িবহ ারর্র জনয
িারকদব িং করা, স্কু -কর রজর বশবক্ষকা হওয়া, অবফসআর্া রত পুরুষরর্র সারে চাকুরী করা পর্দা বঙ্ঘত
হওয়ার কাররণ বনবষদ্ধ। এ িযাপারর অরনক র্ ী পূরিদ
িবণদত হরয়রছ। এখারন সিংরক্ষরপ বকছু র্ ী -প্রিাণ ও
ক্ষবতর বর্ক তুর ধরা হ ।
কুরআন কারীরি িবহ ারর্র উরেরশ আল্লাহ তা‘আ া
ইরশার্ করররছন- ‘ وقرن ىف بيوتكنদতািরা গৃহাভযন্তরর
অিস্থান কররি, িূখদ যুরগর দিরয়রর্র িত বনরজরর্ররক
প্রর্শদন করর দির হরি না।’ (সূরা আহযাি-৩৩)
এিবনভারি হার্ীরস িবণদত হরয়রছ-রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
‘আ াইবহ ওয়া সাল্লারির ইরন্তকার র পরর হযরত
আবয়শা রা. ির ন, যবর্ রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইবহ
ওয়া সাল্লাি িতদিান পবরবস্থবত প্রতযক্ষ কররতন, তাহর
বতবন অিশযই িবহ ারর্ররক িসবজরর্ গিরন বনরষধ
কররতন। (িুখারী,১/১২০, িুসব ি,১/১৮৩)
ঐ সিয় হযরত উির রা. িবহ ারর্র জািা‘আরত
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হাবজর হওয়ার জনয িসবজরর্ আসা কর ারভারি বনরষধ
করর দর্ন এিিং সক সাহািা রা. তা দিরন দনন।
বদ্বতীয়ত স্ত্রীর বনরজর পক্ষ দেরক বজবনস পছে করা া
স্বািীর প্রবত পূণদ ভা িাসা ও বিশ্বাস না োকার পবরচয়
িহন করর। কারণ, দ িাস-দপাশাক, অ িংকার ইতযাবর্
দ্বারা একিাত্র স্বািীরক খুশী করাই স্ত্রীর দখার্া প্রর্ত্ত
র্াবয়ত্ব। সুতরািং, যারক খুশী করা উরেশয, বতবন বনরজর
পছেিত বজবনস বকনরিন এ াই দতা যুবিযুি। নতুিা
স্ত্রীর পছে হ বকন্তু স্বািীর বনক দিঢঙ্গা িরন হ ,
দসরক্ষরত্র দতা স্ত্রী স্বািীরক খুশী কররত িযেদ হ এিিং
তার দচষ্টা তর্িীরও পণ্ড হ , যা চরি িূখদতা এিিং
দুিঃখজনক বিষয়।
তাছাড়া িবহ াগণ স্বািীর সারে দিারকা পবরধান করর
িারকদর দগর যবর্ও তার দসৌেযদ দকান দিগানা পুরুষ
দর্খরত পাররি না; বকন্তু দসরতা একব অযো কাজ
কররত বগরয় বনরজ বিবভন্ন পুরুষরক দর্খরি, যা
রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইবহ ওয়া সাল্লারির
অপছেনীয় হিার বিষয়ব ইবতপূরিদ একজন অন্ধ
সাহািীর আগিরনর ঘ নায় উরল্লখ করা হরয়রছ।
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সুতরািং, িবহ ারর্র জনয উবচত বনজ গৃরহ অিস্থান করা।
িারকদর , পারকদ এিিং বিবভন্ন উৎসি ও অনুষ্ঠারন না
যাওয়া; িরিং িারকদব িংসহ িাইররর সক কাজ-কিদ
স্বািীর উপর নযস্ত করর স্বািীর পছেরক বনরজর পছে
িাবনরয় দুবনয়া ও আবখরারতর সাফ য অজদন করা।
িতদিারন দ্বীনর্ার দ ারকরা ও ীিা ইতযাবর্ অনুষ্ঠারন
িবহ ারর্ররকও র্াওয়াত করর এিিং বনরজরর্র দ্বীনর্ারী
িহা রাখার জনয িবহ ারর্র জনয বভন্ন িযিস্থা রারখ।
বকন্তু িাস্তরি দর্খা দগরছ, এরত পর্দা দতিন রবক্ষত হয়
না। িরিং প্রচুর পবরিাণ দিপরর্দগী এিিং দপাশাক ও
অ িংকাররর প্রর্শদনী হরয় োরক। দিরয়রা পুরুষরর্র
িহর চর আরস। আিার অরনক স্থারন পুরুষ খারর্ি
দ্বারা িবহ ারর্র খানা পবররিশন করা হয়। তাহর
শর‘ঈ পর্দা দকাোয় োক এিিং দকাোয় তারর্র
দ্বীনর্ারী িজায় োক ? (আ িাহরুর রাবয়ক-১/ ৬২৮)
এজনয হযরত িাও ানা আশরাফ আ ী োনিী রহ.
কছদুছ ছািী (পৃ.৭১) বকতারি িবহ ারর্র এ ধররনর
অনুষ্ঠারন দযরত বনরষধ করররছন।
িবহ ারর্র িরধয আপনজনরর্র দ্বারা খানা দপৌেঁছান দযত
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িা দকান সুরযারগ তারর্ররক বনরজর িাড়ীরত িবহ ারর্র
িাধযরি দিহিানর্ারী করা দযত; বকন্তু তা না করর
দ্বীনর্ারীর নারি ির্দ্বীনী তরীকায় এগুব করা হরে,
িুসব ি বিল্লারতর জনয যা িড়ই পবরতারপর বিষয়।
আল্লাহর পানাহ। (ফাতাওয়ারয় রাহীবিয়া-১/৩০)
অিশয দযসি িবহ ার আয়-দরাযগাররর দকউ দনই,
তারর্র উবচত দিপর্দা হরয় আল্লাহরক নারায না করর
বনরজর ঘররর িরধয দেরক দস াই দিবশরনর কাজ
কররি, কােঁো দস াই কররি, হােঁস-িুরগী পা ন কররি।
অেিা নূরানী িবহ া িু‘আবল্লিা দেবনিং বনরয় কুরআরনর
বশবক্ষকা হরয় বনজ ঘররর িরধয দিতন বনরয় দিরয়রর্র
কুরআন বশক্ষা বর্রি।
িবহ ারর্র তা‘ ীি তরবিয়যত
আল্লাহ তা‘আ ার বিধারন দিরয়রর্র জাগবতক
বিষয়াি ীরত সার্াবসধা োকা এিিং দিবশ চতুর না হওয়া
িযদার্ার বিষয়। এর িযবতক্রি হর তা হরি তারর্র
িান-িযদার্া ক্ষুণ্নকারী। পবিত্র কুরআরন ইরশার্ হরয়রছ-ان الذين يرمون احملصنت الغفلت اخل
উি আয়ারত িু‘বিন িবহ ারর্র গুণাি ীর অনযতি গুণ
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বহসারি উরল্লখ করা হরয়রছ।  الغفلتঅেদাৎ জাগবতক
বিষয়াি ীরত গারফ িা সার্াবসধা।
তাছাড়া দয সি ত্রুব র কাররণ অবধকািংশ দিরয়র াকরক
জাহান্নািী ি া হরয়রছ, তার িরধয অনযতি একব ত্রুব
হর া চা াক-চতুর হরয় স্বািীরক বিভ্রাবন্তর িরধয দফ া
এিিং তার অিাধয হওয়া। (িুখারী শরীফ, ১/ ৯)
আর আধুবনক বশক্ষার দ্বারা দিরয়রা খুিই দুরুস্ত ও চতুর
হরয় এ ক্ষবতর িরধয পবতত হয়। সুতরািং, নিষবয়ক
বশক্ষা নািার গ অিস্থায় প্ররয়াজন িাবফক দর্য়াই
যরেষ্ট। এর দেরক দিবশ তারর্র জনয দশাভনীয় নয় িরিং
তা তারর্র িযদার্া ক্ষুণ্নকারী।
সুতরািং, উি আয়ারতর আর ারক নিষবয়ক বশক্ষা যত
দিবশ দর্য়া হরি ততই তারর্র িান-িযদার্া আল্লাহর
বনক এিিং আল্লাহওয়া ারর্র বনক কিরত োকরি।
(ইস ারহ ইনবক ারি উম্মত-১/ ৩১৪)

ইিংররজরা নারী-পুরুষ সকর র একই বসর িাস চা ু
করররছ। এ া তারর্র বনিুদবদ্ধতার স্পষ্ট প্রিাণ। এ
িযাপারর ইস ারির র্ৃবষ্টভবঙ্গ হ , দযরহতু উভরয়র
কিদরক্ষত্র সম্পূণদ বভন্ন; সুতরািং প্ররতযরকর বশক্ষা
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কাবরকু াি এিন হরি যা তার কিদরক্ষরত্রর সারে
সিংগবতপূণদ। আর এ াই যুবিযুি।
হযােঁ, কুরআন-হার্ীরসর বশক্ষা অজদন করা প্ররতযক নরনারীর উপর ফরয। হার্ীরস ইরশার্ হরয়রছطلب العلم فريضة على كل مسلم
অেদ:ই রি দ্বীন অজদন করা প্ররতযক িুস িারনর উপর
ফরয। (ইিরন িাজাহ, ২০)
িবণদত হার্ীরস ই ি দ্বারা ই রি দ্বীন িুঝারনা হরয়রছনিষবয়ক বির্যা নয়। কারজই নিষবয়ক বির্যা তো
িযাবরষ্টার, ইবিবনয়ার ইতযাবর্ হওয়ার বপছরন অযো
সিয় িযয় না করর দ্বীনী ই ি এিিং সািংসাবরক বির্যা
বশক্ষা করা দিরয়রর্র জনয জরুরী, যা তার কারজ
আসরি।
হার্ীরস আররা ইরশার্ হরয়রছالدنيا كلها متاع وخري متاع الدنيا املرأة الصاحلة
অেদ:পৃবেিী পুররা াই হ সম্পর্, আর পৃবেিীর সরিদাত্তি
সম্পর্ হ পুণযিতী িবহ া। (িুসব ি শরীফ, ১/ ৪৭৫)
এ হার্ীস দ্বারা িুঝা দগ দয, প্ররতযক বপতার র্াবয়ত্ব
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হর া, তার দিরয়র দ্বীনর্ারী সহ সক দক্ষরত্র
এিনভারি গরড় দতা া দয, পরিতদীকার তারক দযন
তার স্বািী দুবনয়ার সিদরশ্রষ্ঠ দনয়ািত ি রত িাধয হয়।
কারজই উি হার্ীরসর ভাষযনুযায়ী দিরয়রক ই রি দ্বীন
বশক্ষা বর্রয় পুণযিতী িানারনা জরুরী।
কুরআন কারীরি ইরশার্ হরয়রছ- وقرن ىف بيوتكن
অেদ:িবহ ারা বনজ গৃরহ অিস্থান কররি। উি িূ নীবতর
আর ারক প্রতীয়িান হয় দয, িবহ ারা ঘরর চার
দর্য়ার র বভতরর অিস্থান করর দ্বীনী ই ি অজদন করি।
এ াই পর্দার সহায়ক এিিং বনরাপর্।
(ক) কারজই িবহ ারা বনজ গৃরহ স্বীয় িাহরাি পুরুষ
তো িাপ, র্ার্া, চাচা, নানা, ভাই, িািা প্রিুরখর বনক
দেরক ই রি দ্বীন অজদন কররি।
(খ) িাহরািরর্র িরধয দযাগয আর ি িযবি পাওয়া না
দগর িবহ ারা িহল্লার দকান দ্বীনর্ার আর িা িবহ ার
কারছ বগরয় বনবর্দষ্ট সিরয় কুরআন ও ই রি দ্বীন বশখরি
এিিং পড়া িা পা সিাপ্ত কররই িাড়ীরত বফরর আসরি।
উি িাড়ীরত পা য কাযদক্রি িযতীত দিবশ সিয় অিস্থান
কররি না। এভারি নর্নবেন যাওয়া আসা করর ই রি
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দ্বীন অজদন কররি।
(গ) দ্বীনর্ার আর িা িবহ াও পাওয়া না দগর স্বীয়
িাহরারির সারে, পর্দার সারে দকান হক্কানী আর রির
বনক বগরয় ই ি বশখরি। অতিঃপর পড়া িা সিক দশষ
করর চর আসরি। অেদাৎ অনািাবসকভারি ই রি দ্বীন
ও জরুরী িাসাবয় বশক্ষা কররি।
হার্ীরসর বিবভন্ন বকতারি পাওয়া যায় দয, সাহািারয়
বকরারির রা. িবহ াগণ িাসআ া িাসাবয় জানার
উরেরশয রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইবহ ওয়া সাল্লারির
র্রিারর উপবস্থত হন এিিং তারর্র জনয একব বর্ন
বনবর্দষ্ট করার আরির্ন জানান। তােঁরর্র আরির্রনর
দপ্রবক্ষরত তােঁরর্র তা‘ ীি তরবিয়রতর রক্ষয রাসূ ুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু ‘আ াইবহ ওয়া সাল্লাি সপ্তারহ একবর্ন এক
িাড়ীরত বনবর্দষ্ট সিয় বনধদারণও করর বর্রয়বছর ন।
(িুখারী শরীফ,১/২০,২১)

িবণদত পদ্ধবতগুর ার দয দকান একব র িাধযরি িবহ ারা
ই রি দ্বীন বশক্ষা কররি এরত আর িগরণর িতাবনকয
দনই। হাকীিু উম্মত হযরত োনভী রহ.ও োনাভিরন
বদ্বতীয় পদ্ধবত চা ু কররবছর ন। (ইস ারহ খাওয়াতীন, ৪৩৮)
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তরি প্রচব ত আিাবসক িবহ া িার্রাসা দযখারন বিবভন্ন
ধররনর দিরয়রা একরত্র র্ীঘদবর্ন িসিাস করর, দযখারন
পররহযগার দ্বীনর্ার িবহ া এিিং পূণদ দ্বীনর্ার নয় এিন
িবহ াও পরস্পর একরত্র অিস্থান করর। অেচ পুরুষ
বশক্ষকগণ পর্দার কাররণ তারর্র অিস্থা পযদরিক্ষণ
কররত পাররন না।
অপরবর্রক িবহ া বশবক্ষকাগণ দিরয়রর্র বনয়ন্ত্রণ করার
দতিন দযাগযতা রারখন না। এই সুরযারগ ভা -িে
ঘররর দিরয়রা অিারধ আ াপ আর াচনা করর, এিনবক
অশ্লী আর াচনা কররতও তারা বদ্বধারিাধ করর না।
এরত িরের সুহিরত ভা ঘররর দিরয়রাও দুিঃশ্চবরত্রা
হরয় যাওয়ার প্রি আশিংকা োরক।
কারজই এ ধররনর আিাবসক িবহ া িার্রাসায় িহুবিধ
ক্ষবতর বর্ক ররয়রছ বিধায় িুহাবক্কক উ ািারয় বকরাি
প্রচব ত আিাবসক িবহ া িার্রাসারক পছে কররন না।
(ফাতাওয়ারয় রাহীবিয়া, ৯/৪৫,আওরত কী ইস ািী বযরেগী, ৭০)

িবহ ারর্র তাি ীগ
বনজ ঘররর িরধয দ্বীন বশক্ষা করার সব ক িযিস্থা োকর
িবহ ারর্র তাি ীগ জািা‘আরত যাওয়া জরুরী
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নয়।ঘররর পুরুষরর্র দেরক িাসআ া-িাসাবয় বশখরত
োকরি এিিং বনজ পবরিার তো সন্তানাবর্ এিিং িহল্লার
দিরয়রর্ররক িা তার সারে র্শদনােদী িবহ ারর্ররক
দ্বীরনর র্াওয়াত ও তা‘ ীি বর্রত োকরি। ঘরর অিস্থান
কররই দ্বীরনর দখর্িত আনজাি বর্রি।
আর যবর্ দ্বীন-ধিদ বিিুখ দকান পবরিাররর দকান পুরুষ
সর্সয যো বপতা, ভাই, স্বািী প্রিুখ দ্বীরনর র্াওয়াত
দপরয় দ্বীরনর প্রবত আকৃষ্ট হয়; বকন্তু বনরজর ই ি না
োকার র্রুন অনযরর্ররক দ্বীনর্ার িানারত অক্ষি হয়,
তাহর দসরক্ষরত্র দযিন পুরুষ সর্সযরর্ররক পুরুষরর্র
তাি ীরগর সারে জুরড় বর্রত দচষ্টা কররি, দতিবন
িবহ ারর্ররকও বনজ বযম্মার্ারীরত হাক্বানী উ ািা কতৃদক
ইজাযত প্রাপ্ত বিশ্বস্ত আর িা িবহ ার তা‘ ীিতাি ীরগর সারে জড়ারত দচষ্টা কররি।
এ দক্ষরত্র প্ররয়াজরন সফর কররত হর স্বািী িা িাহরাি
পুরুষ অিশযই সারে োকরত হরি এিিং জািা‘আতব
তাি ীগী িারকারযর পূণদ বনয়ন্ত্ররণ োকরত হরি। দকান
প্রকাররর দিপরর্দগীর আশিংকা দযন না োরক। দকাোও
যবর্ িবহ ারা হাক্বানী উ ািারয় বকরাি িা িারকারযর
অনুিবত ছাড়া বনরজরা স্বতন্ত্রভারি তাি ীগী কিদকাণ্ড
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চা ারত োরক, তাহর অবভভািক ও িারকায কতৃদপক্ষ
দ্রুত হস্তরক্ষপ করর তা িন্ধ করর বর্রি, নরচৎ দ্বীরনর
নারি িড় ধররনর বফতনার র্রজা উন্মুি হরি এিিং
িবহ াগণ িারাত্মক দগািরাহীর িরধয ব প্ত হরয় দ্বীন
ঈিান বিংস করর দফ রি। (ফাতহু কার্ীর-১/৩১৮)
বিবভন্ন এ াকা দেরক এ ধররনর ঘ নার িযাপারর
ফাতাওয়া বিভাগ ফাতাওয়া ত ি করা হরয়রছ।
স্বািী, বপতা-িাতা িা অবভভািরকর আরর্রশ পর্দা ভঙ্গ
করা জারয়য নাই
িার গা িবহ ারর্র জনয পর্দা করা ফরয তো আল্লাহ ও
তােঁর রাসূ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইবহ ওয়া সাল্লারির বনরর্দশ।
দকান িাখ ুকরক খুশী কররত বগরয় আল্লাহ ও রাসূ
সাল্লাল্লাহু ‘আ াইবহ ওয়া সাল্লারির বনরর্দশরক উরপক্ষা
করা িা অিানয করা দকান অিস্থারতই জারয়য দনই।
হার্ীরস পারক ইরশার্ হরয়রছ, আল্লাহরক অসন্তুষ্ট করর
দকান িাোরক খুশী করা িা তার কো িানয করা
জারয়য নাই। িরিং দস দক্ষরত্র আল্লাহর বনরর্দশরকই
প্রাধানয বর্রত হরি। (িুসব ি শরীফ, ২/ ১২৪)
আর পর্দা প্রো িনগড়া নয় িরিং কুরআন-হার্ীরস এর
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ফরয হওয়ার অকা য র্ ী -প্রিাণ ররয়রছ। কারজই
পর্দা ভঙ্গ করা আল্লাহর বনরর্দশরক অিানয করারই
নািান্তর, যা দকান অিস্থারতই জারয়য নয়। সুতরািং,
স্বািী, িাতা-বপতা িা অবভভািরকর আরর্রশ পর্দা ভঙ্গ
করা জারয়য হরি না। (শািী, ৬/ ৩৮৪)
দিপর্দা দিরয়র প্রবত বপতার করণীয়
দছর -দিরয়রর্ররক সৎপরে পবরচাব ত করার জনয
িা যকার ই তারর্ররক দ্বীন বশক্ষা দর্য়া িা-িারপর
উপর ফরয করা হরয়রছ। দসই প্রেি ফরয তরক করার
কাররণই আজ ির্দ্বীনী পবররিরশ অিস্থান করর এিিং
দ্বীনী বশক্ষার ির্র নাবস্তকযিার্ী কু-বশক্ষা দপরয় তারা
বিপেগািী হরে। তারর্র িা যকার ই দ্বীন ও ইস ারির
বিবধ-বিধান বশক্ষা না বর্র অবভভািকগণ পরকার
জিািবর্বহর সম্মুখীন হরিন। দযিন ইরশার্ হরয়রছاال كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته
অেদ:সািধান! দতািরা সকর ই র্াবয়ত্বশী । আর
দতািরা সকর ই দতািারর্র র্াবয়ত্ব সম্পরকদ বজজ্ঞাবসত
হরি। (বতরবিযী শরীফ, ১/ ২৯৯)
অনয হার্ীরস ইরশার্ হরয়রছ-
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عن اىب سعيد رضـ وابن عباس رضـ قاال قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم من ولدله ولد فليحسن امسه وادبه فاذا بلغ
فليزوجه فان بلغ ومل يزوجه فاصاب امثا فامنا امثه على ابيه
অেদ:রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইবহ ওয়া সাল্লাি ইরশার্
ফরিান, দয িযবির দকান সন্তান জন্মগ্রহণ কররি তার
উবচত সন্তারনর জনয সুের নাি রাখা এিিং তারক আর্ি
তো দ্বীনী ই ি বশখারনা। অতিঃপর দস প্রাপ্তিয়স্ক হর
তারক বিিাহ দর্য়া। নতুিা এ সন্তান যবর্ দকান গুনারহ
ব প্ত হয় তরি এ গুনাহ তার বপতার উপর িতদারি।
(িায়হাকী শরীফ)

উি হার্ীস দ্বারা প্রতীয়িান হয় দয, দিরয় িয়িঃপ্রাপ্তা
হওয়ার সরঙ্গ সরঙ্গ দ্বীনর্ার, পররহযগার পাত্র দর্রখ
তারক অবি রব বিিাহ দর্ওয়ার িযিস্থা করা বপতার
বিরশষ র্াবয়ত্ব। সািাব কা হওয়ার পরও যবর্ অবভভািক
তার বিিারহর িরোিস্ত না করর এিিং এিতািস্থায় যবর্
দস পাপ কারজ ব প্ত হয়, তরি অবভভািকও দসই
গুনারহর অিংশীর্ার হরি। (ফাতাওয়ারয় র্ারু উ ূি, ৭/৪৩)
বনরজর দিরয়রক দ্বীনী বশক্ষা না দর্য়ার ফর িা যোযে
দখােঁজ-খির না রাখার র্রুন যবর্ দিরয় দিপর্দায়
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চ ারফরা কররত োরক, দসরক্ষরত্র বপতা িা
অবভভািরকর করণীয় হ দিরয়রক সৎপরে আনার জনয
প্ররচষ্টা অিযাহত রাখা। তারক িুবঝরয় শুবনরয় অনুিবত
প্রাপ্ত িবহ ারর্র দকান দ্বীনী পবররিরশ ও দ্বীনী তা‘ ীরির
িরধয আনা দনয়ার িযিস্থা করা।
ততসরঙ্গ দ্বীনর্ার পাত্র দর্রখ তারক যোশীঘ্র বিিাহ
দর্য়ার িযিস্থা করা। পাশাপাবশ তার জনয িহান আল্লাহর
র্রিারর দু‘আও দরানাযারী কররত োকা এিিং দ্বীন বশক্ষা
না দর্য়ার কাররণ বনরজর ভুর র প্রবত অনুতপ্ত হরয়
আল্লাহর র্রিারর তাওিা করা। (ইস ারহ খাওয়াতীন, ৪২৩)
দিপর্দা ও অিাধয স্ত্রীর প্রবত স্বািীর করণীয়
পর্দা আল্লাহ পাক ও তােঁর রাসূ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইবহ
ওয়া সাল্লারির বনরর্দবশত বিধান। তাই এ বিধান পা ন
করা প্ররতযক নর-নারীর উপর ফরয। আবখরারতর
ক যাণ অজদরনর সারে সারে স্বািী-স্ত্রীর িায়া-িহব্বরতর
স্থাবয়রত্বর রক্ষয এিিং র্াম্পতয জীিন সুখ ও শাবন্তিয়
করর গরড় দতা ার জনযই এ বিধান।
দকান িবহ া যবর্ বনিুদবদ্ধতার কাররণ বনরজর জনয যা
উপকারী দসই পর্দার বিররাবধতা করর, পর্দা না করর
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এিিং স্বািীর ি ারতও তার কো না িারন, তাহর দস
একাধারর আল্লাহ ও তােঁর রাসূ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইবহ
ওয়া সাল্লাি এিিং স্বািীর অিাধযচাবরণী সািযস্ত হরি।
এিতািস্থায় স্বািী সাধযিত স্ত্রীরক িুঝারি। এ িযাপারর
দ্বীনী িই-পুস্তক পড়রত বর্রি। স্ত্রীরক সতকদ করার জনয
প্ররয়াজন হর একই ঘরর বিছানা আ ার্া করর বর্রি।
এরতও যবর্ ফ না হয় তাহর হা কা শাসন করা
দযরত পারর। এরতও যবর্ স্ত্রী সু-পরে না আরস, তাহর
দু’পরক্ষর দু’জন দ্বীনর্ার িুরব্বীর দ্বারা ফয়সা া কররত
হরি। এরত ইনশাআল্লাহ ফায়র্া হরি।
দকান কাররণ এরতও ফায়র্া না হর বনরজর ও
সন্তারনর দ্বীন-দুবনয়ার অবনষ্ট দেরক িােঁচার স্বারেদ স্ত্রীর
িাবসক দেরক পবিত্র োকা অিস্থায় এিিং তার সারে
স্বািী সু ভ আচরণ দেরক বিরত োকা অিস্থায়,
রাগিুি হা রত, সম্পূণদ সুস্থ িবস্তরষ্ক শরীয়ত িুতাবিক
শুধু এক তা াক বর্রি। িাইন ইতযাবর্ ি রি না, যারত
করর স্ত্রী অনুতপ্ত হরয় দ্বীনর্ারী গ্রহণ করর , তারক
বদ্বতীয়িার গ্রহণ করার সক রাস্তা দখা া োরক।
উরল্লখয, আিারর্র দর্রশ তা াক দর্য়ার পর ফাতাওয়া
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ত ি করা হয়। এ া গ র্ পদ্ধবত। সহীহ বনয়ি হ ,
প্রেরি তা ারকর নিধতার িযাপারর হাক্বানী িুফতীরর্র
দেরক ফাতাওয়া বনরয় দস অনুযায়ী আি করা।
উরল্লখয, রাগ অিস্থায় তা াক দর্য়া হারাি, বকন্তু দকউ
এ অিস্থায় তা াক বর্র তা াক পবতত হরি।
দতিবনভারি এক সারে বতন তা াকই পরড় যারি।
অরনরক িরন করর শুধু দিৌবখক তা াক পরড় না িরিং
ব বখত হর পরড়, এ া শরীয়রতর িযাপারর অজ্ঞতার
প্রিাণ। কারণ, দিৌবখক তা াকও পবতত হয়।
অিাধয স্ত্রীরক বনরুপায় হরয় তা াক দর্য়ার পর স্বািীর
কতদিয হরি দ্বীনর্ার পর্দানশীন দকান িবহ ারক বিিাহ
করার িযিস্থা করা। কারণ, একজন দ্বীনর্ার দ ারকর
জনয দ্বীনর্ার পর্দানশীন স্ত্রী হওয়া উবচত। দিপর্দা স্ত্রীরক
বনরয় ঘর-সিংসার করায় িান-সম্মান বনরয় জীিন-যাপন
করা এিিং তার দেরক দনক সন্তারনর আশা করা
অসম্ভি। (িা‘আবরফু কুরআন, ২/৩৯৯)
তাছাড়া স্ত্রীর পর্দার িযিস্থা করা স্বািীর কতদিযও ির ।
স্বািী যবর্ এরকি দিপর্দা িবহ ারক বনরয় ঘর-সিংসার
কররত োরক তাহর স্বািী অিশযই র্ায়ী হরি। হার্ীরস
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পারক ইরশার্ হরয়রছ- সািধান! দতািরা সকর ই
র্াবয়ত্বশী । আর দতািরা সকর ই দতািারর্র র্াবয়ত্ব
সম্পরকদ বজজ্ঞাবসত হরি। এই হার্ীরসর দশষািংরশ
ররয়রছ, একজন পুরুষ তার পবরিাররর উপর
র্াবয়ত্বশী । সুতরািং তারক দস বিষরয় বজজ্ঞাসা করা
হরি। (বতরবিযী শরীফ, ১/ ২৯৯)
আল্লািা দিাল্লা আ ী ক্বারী রহ. ব রখন, পবরিাররর
সক রক দিপর্দা-দিহায়াপনা ও যািতীয় পাপাচার দেরক
িাধা দর্য়া স্বািীর র্াবয়ত্ব, অনযোয় স্বািীরক র্াইয়ূস
বহসারি গণয করা হরি। (বিরকাত, ৭/ ১৯৭)
আর র্াইয়ূস সম্পরকদ হার্ীরস ইরশার্ হরয়রছ দয,
র্াইয়ূস দিরহশরত প্ররিশ কররি না। (িুসনারর্ আহির্)
অিাধয স্বািীরক বনরজর প্রবত আকৃষ্ট এিিং দ্বীরনর পরে
আনার পদ্ধবত
স্বািী-স্ত্রীর পারস্পবরক সম্পকদ সুখকর এিিং ইহকা ীন
ও পরকা ীন স্থায়ী শাবন্তর আশায় প্ররতযক িুস িান
দিরয়র উবচত দ্বীনর্ার িুত্তাকী দছর রর্র বনক বিিাহ
িসরত দচষ্টা করা এিিং অবভভািকরর্রও বযম্মার্ারী দয,
দ্বীনর্ার দছর দর্রখ তার বনক বনরজরর্র অধীনস্থ
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দিরয়রর্ররক বিিাহ দর্য়ার িযিস্থা করা।
হার্ীরস পারক ইরশার্ হরয়রছاذا خطب اليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه ان ال تفعلوه
تكن فتنة ىف االرض رفساد عريض
অেদ:দকউ যবর্ দতািারর্র বনক বিিারহর প্রস্তাি দর্য়,
যার দ্বীনর্ারী ও চাবররত্র দতািরা সন্তুষ্ট, তাহর অবচররই
বিিারহর িযিস্থা কর, নতুিা সিারজ িারাত্মক বফতনাফাসার্ বিস্তাররর সম্ভািনা ররয়রছ। (বতরবিযী শরীফ ১/ ২০৭)
এরক্ষরত্র অবভভািকরর্র অিরহ ায় িা িাস্তি
পযদরিক্ষরণর অসম্পূণদতায় দকউ ির্দ্বীন স্বািীর সরঙ্গ
বিিাহিন্ধরন আিদ্ধ হরয় োকর , তখন তার উবচত
স্বািীরক দ্বীনর্ার িানারনার সক দচষ্টা চাব রয় যাওয়া।
তারক হাক্কানী আর রির সারে সম্পকদ গড়রত ও
তাি ীগ জািা‘আরতর সারে জুড়রত উৎসাবহত করা
এিিং স্বািী যবর্ সুর্-ঘুষ দখরত অভযস্ত োরক অেিা অনয
দকান অবিধ দরাজগারর অভযস্ত োরক, তাহর বিনরয়র
সারে তারক িুঝারি দয, আিার র্ািী র্ািী খানা-বপনা
ও দপাশাক, অ িংকাররর দকান র্ািী িা চাবহর্া নাই।
আবি শুধু এত ুকু চাই দয, আিার জনয দু’দি া দু’িুর া
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হা া ডা ভারতর িযিস্থা কররিন। সাধারণ কাপড়
পরারিন যারত আিরা আবখরারত ক্ষবতগ্রস্ত না হই।
দুবনয়া দতা একভারি চর ই যারি। সুতরািং, আপনার
দরাজগাররর িরধয দকানভারি হারারির সিংবিশ্রণ দযন না
হয় দসবর্রক আপবন খুিই সতকদ র্ৃবষ্ট রাখরিন।
দসই সারে স্ত্রী বনরজও পবরপূণদ দ্বীনর্ারীর সারে চ রত
দচষ্টা কররি। বনরজরর্র সুের, সুখিয় র্াম্পতয জীিরনর
জনয সিদর্া আল্লাহর র্রিারর দু‘আকররত োকরি।
শরীয়রতর আওতায় দেরক স্ত্রী বনরজরক সিসিয়
সাবজরয় গুবছরয় রাখরি। যারত স্বািী তার রূপ- ািরণয,
দসৌেরযদ এিিং িযিহারর আকৃষ্ট হরয় অনয সি বকছু ভুর
যায় এিিং দ্বীনর্ার হওয়ার দচষ্টা করর।
স্বািীর সািংসাবরক কারজ ত্রুব না ধরর আন্তবরকভারি
তার দখর্িত ও সহরযাবগতা কররি, তার আয়-উন্নবতর
িযাপারর সহরযাবগতা কররি, দকান বজবনরসর র্ািী
কররি না, দিহুর্া খরচ কররি না। স্বািী প্রর্ত্ত প্ররতযক
বজবনরসর প্রবত খুশী দেরক তার শুকবরয়া আর্ায় কররি
এিিং তার বপতা-িাতা ও আত্মীয়-স্বজরনর দখর্িত করর
দু’আ বনরত োকরি।
উপররাি কাজগুর া ইন্শাআল্লাহ ফ র্ায়ক হরি এিিং

www.islamijindegi.com

ধীরর ধীরর স্বািী দ্বীরনর বর্রক ও স্ত্রীর বর্রক আকৃষ্ট হরত
োকরি। এরপরও যবর্ ফ না হয়, স্বািীর ির্-দ্বীনী
িাড়রত োরক, তাহর বনরজর ও সন্তানরর্র আবখরারতর
বচন্তায় িুরব্বীর িাধযরি স্বািী দেরক দখা া তা াক গ্রহণ
করর তার দেরক পৃেক হরয় যাওয়ার অিকাশ ররয়রছ।
উরল্লখয, এ িযাপারর অরনক িূখদ িবহ া যাদু-দ ানা,
তািীজ-কিরজর িাধযরি স্বািীরক বনরজর িুর র িরধয
রাখরত দচষ্টা করর, এ া জঘনয অপরাধ। কারণ,
পুরুষরর্ররক আল্লাহ তা‘আ া তু নািূ ক জ্ঞান িুবদ্ধ
দিবশ বর্রয়রছন, তার অবভজ্ঞতাও দিশী। সুতরািং, দস
স্বাধীনভারি িুরব্বীরর্র পরািরশদ চ র তার বনরজর,
বিবি িাচ্চারর্র সকর র উন্নবত হরি। সিংসারর শাবন্ত
আসরি।
আর যবর্ অবিধ পন্থায় তার স্বাধীনতা হরণ করর তারক
দিকুি িা গর্দভ িাবনরয় রাখা হয়, তাহর এ ধররনর
অরকরজা স্বািী বনজ স্ত্রীর দগা ািী করর ও তার দ্বারা
স্ত্রীর বনরজরও দকান ক যাণ হরি না; িরিং ভবিষযরত
িারাত্মক বিপরর্ পড়রত হরি।
সারকো, স্বািীর স্বাধীনতা হরণ করাও নাজারয়য এিিং
যাদু দ ানা করাও হারাি কাজ। আর দকান দকান
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অিস্থায় কুফরী কাজ। সুতরািং, দকান অিস্থারতই
স্বািীরক িশ করার জনয এ সি হারাি কাজ করর
বনরজর আবখরাত িরিার্ কররি না। (ইির্াদু ফাতাওয়া, ৪/ ৮৭,
৬/ ১৯৮)

আল্লাহ তা‘আ া সক র্ম্পবতরক তােঁর হুকুি এিিং বপ্রয় নিী
সাল্লাল্লাহু ‘আ াইবহ ওয়া সাল্লারির তরীকা িত চর দুবনয়া ও
আবখরারত কাবিয়াি হওয়ার তাওফীক র্ান করুন। আিীন।
সিাপ্ত
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দ

জীবনের শেষ দদে
মুফতী মেসূরুল হক
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ভূদমকা
মৃতুু অবধাদরত। এ শেনক পালাবার শকাে পে
শেই। মুদমে বান্দার জেু এই মৃতুু আনরা
গুরুত্বপূর্ণ। শকেো মৃতুুর মাধুনমই তার দমলে ঘনে
পরম দিয় মাওলার সানে। মুদমনের জেু মৃতুু হনে
একদে শসতু স্বরূপ। যা অদতক্রম কনর শস ব্ুর
সানে দমদলত হনব। তাই মৃতুুর সময় শেনক দেনয়
দাফে পরবতণী পযণায় অতুন্ত সুষ্ঠু ও েরীআত
সম্মতভানব অদতক্রম করা জরুরী। যানত মাওলার
সানে তার দমলে মাওলার ইোেুযায়ী সম্পন্ন হয়।
দকন্তু পদরতানপর দবষয় হনে, এসব দবষনয়র েরঈ
আহকাম ো জাো োকার দরুে আমরা মৃত বুদির
সানেও সুন্ননতর বরনেলাপ আচরর্ কনর দেনজরাও
গুোহগার হদে আর তানকও আযানবর সম্মুেীে
করদি। সুতরাাং মৃত বুদির সানে দকরূপ আচরর্
করনত হনব, দকভানব তানক দাফে করনত হনব এবাং
দাফে পরবতণী সমনয় আমানদর দক করর্ীয়
রনয়নি- শস সম্পনকণ গুরুত্বপূর্ণ আনলাচো করা
হনয়নি অত্র পুদিকায়। পূবণবতণী সাংস্করর্ দকিুো
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সাংদিপ্ত োকায় এবাং হাওয়ালা ো োকায় বতণমাে
সাংস্করনর্ শসসব বৃদি কনর পূর্ণতা দানের শচষ্টা করা
হনয়নি। আল্লাহ পাক আমানদর এই শমহেত কবুল
কনর োজানতর উসীলা বাদেনয় দদে। আমীে।
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সূচীপত্র
মৃতুু অবধাদরত
দুদেয়ার হায়াত দকভানব কাোনব?
মৃতুুনরাগীর বুাপানর অেুনদর করর্ীয়
মৃতুুনরাগীর করর্ীয়
মৃতুু শরানগর হুকুম
মুমূষুণ অবস্থায় করর্ীয়
মৃতুু শরানগ আক্রান্ত অবস্থায় বজণেীয় কাজ
মৃতুুর পর করর্ীয় কাজ
মৃত বুদিনক শগাসল ও কাফে শদয়ার তরীকা
মৃতুুর পর বজণেীয় কাজ
দাফে পরবতণী করর্ীয় কাজ
মদহলানদর ইদ্দত পালনের দেয়ম
দ্রুত সম্পদ বণ্টে জরুরী
ইয়াতীনমর শদোশুোর ফযীলত
দবধবা মদহলার দবনয় শদয়া েরীয়নতর হুকুম
দাফে পরবতণী বজণেীয় কাজ
ইয়াতীনমর মাল োওয়া
শবােনদর মাল োওয়া
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পৃ :
৫
৮
৯
১১
১২
১৩
১৬
১৭
১৯
২০
২৩
২৬
২৮
২৯
৩০
৩৩
৪১
৪৭

بامسه تعاىل
احلمد لله رب العاملني والعاقبة للمتقني والصلوة
-والسالم على سيد املرسلني

মৃতুু অবধাদরত
মহাে আল্লাহ তা‘আলা পদবত্র কুরআনে ইরোদ
কনরনিে :
كل نفس ذائقة املوت ط وامنا توفون اجوركم يوم القيامة
ط فمن زحزح عن النار وادخل اجلنة فقد فاز ط وما
-احليوة الدنيا اال متاع الغرور
অেণ: জীব মাত্রই মৃতুুর স্বাদ গ্রহর্ করনব। আর
শতামরা দকয়ামনতর দদে পদরপূর্ণ বদলা িাপ্ত হনব;
অতঃপর যানক শদাযে শেনক মুদি শদয়া হনব এবাং
জান্নানত িনবে করানো হনব, শস হনব সাফলুবাে।
বস্তুত পাদেণব জীবে শধাোঁকা িাড়া আর দকিুই েয়।
(সূরা আনল ইমরাে-১৮৫)

তাফসীর: আদেরানতর দচন্তা মূলত যাবতীয় দুঃে
শবদোর িদতকার ও সমি সাংেনয়র উত্তর। উি
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আয়ানত এই বািব তানকই স্পষ্ট কনর তুনল ধরা
হনয়নি। তাই এ দুদেয়াবী ির্স্থায়ী জীবনে যদদ
কেনো শকাোও কাদফররা দবজয়ী হনয় যায় এবাং
পদরপূর্ণ আরাম আনয়ে লাভ কনর আর তারই
দবপরীনত মুসলমােগর্ যদদ দবপদাপদ, জদেলতা ও
পাদেণব উপকরনর্ সাংকীর্ণতার সম্মুেীে হয়, তাহনল
তা শতমে দবস্ময়কর দকিু েয়। তানত দুঃদেত
হওয়ারও দকিু শেই। কারর্, এ বািবতা সম্পনকণ
শকাে ধমণ, শকাে মতাবলম্বী, দকাংবা শকাে দােণদেকই
অস্বীকার করনত পানর ো শয, পাদেণব দুঃে-কষ্ট বা
আরাম আনয়ে উভয়দেই কনয়ক দদনের জেু মাত্র।
উপরন্তু এর দ্বারা মুদমনের গুোহ মাফ হনয় যায়,
দরজা বুলন্দ হয়। শকাে জােদার বা িার্ীই মৃতুুর
হাত শেনক পদরত্রার্ লাভ করনত পানর ো। তািাড়া
মুদমনের পাদেণব দুঃে-কষ্ট দকাংবা সুে স্বােন্দু
শবেীর ভাগ শিনত্র পৃদেবীনতই আবদতণত হনয় শেষ
হনয় যায়। আর পৃদেবীনত যদদ শেষ ো ও হয়, তনব
মৃতুুর সানে সানে সম্পূর্ণ দেঃনেষ হনয় যায়।
কানজই কনয়কদদনের সুে-দুঃে দেনয় দচন্তামগ্ন হনয়
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োকা শকাে বুদিমানের কাজ েয়, বরাং মৃতুুর
পরবতণী স্থায়ী জীবনের দচন্তা করাই উদচত শয,
শসোনে দক হনব এবাং তার জেু ঈমাে ও আমনলর
িস্তুদত দকভানব দেনত হনব এবাং কতেুকু দেনত
পারলাম। এজেুই এ আয়ানত বর্ণো করা হনয়নি
শয, িনতুক িার্ীই মৃতুুর স্বাদ গ্রহর্ করনব। আর
আদেরানত দেনজর কৃতকনমণর পুরস্কার বা োদি িাপ্ত
হনব। সুতরাাং বুদিমানের পনি শকবল এ দবষনয়ই
দচন্তা করা উদচত এবাং শসই শলাকই সদতুকার
কৃতকাযণ, শয শদাযে শেনক মুদি লাভ করনব এবাং
জান্নানতর স্থায়ী আরাম আনয়ে ও সুে োদন্তর
অদধকারী হনব। পিান্তনর কাদফরনদর দচরস্থায়ী
দিকাো হনব জাহান্নাম। কানজই তারা যদদ দুদেয়ার
সামােু কনয়কদদনের পাদেণব সুে স্বােনন্দুর
কারনর্ গদবণত হনয় উনি, তনব শসো একান্ত শধাোঁকা
িাড়া দকিুই েয়। শস জেুই আয়ানত বলা হনয়নি দুদেয়ার জীবে শতা শধাোঁকার উপকরর্’। তার কারর্
এই শয, সাধারর্তঃ এোেকার শভাগ দবলাসই হনব
আদেরানতর কদিে যন্ত্রর্ার কারর্। পিান্তনর,
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দুদেয়ানত দীনের জেু দুঃে-কষ্ট হনব আদেরানতর
সঞ্চয়। (মা‘আদরফুল কুরআে, ২/ ২৫৫)
হাদীস েরীনফ ইরোদ হনয়নি, জ্ঞােী ও বুদিমাে ঐ
বুদি, শয দেনজর েফস ও োনহেনক দেনজর
আয়নত্ব আেনত সিম হয় এবাং মৃতুুর পরবতণী
জীবনের জেু িস্তুদত দেনয় রানে। (দতরদমযী েরীফহাদীস োং ২৪৫৯, ইবনে মাজাহ েরীফ- হাদীস োং ৪২৬০,
দমেকাত েরীফ, ২/ ৪৫১)

দুদেয়ার হায়াত দকভানব কাোনব?
িনতুনকর জেু দেননাি কাজগুনলা পদরপূর্ণরূনপ
আঞ্জাম শদয়া েুবই জরুরী। শকেো, উি
কাজগুনলাই দীনের সারমমণ।
(ক) দেনজর ঈমাে আক্বীদা সহীহ ও মজবুত করা।
কুফরী-দেরকী দবশ্বাস শেনক অন্তরনক পাকা রাো।
(ে) ইবাদত বনন্দগী আমলী মেনকর মাধুনম
পদরপূর্ণ সুন্নাত অেুযায়ী দেনে শেয়া।
(গ) দরদযকনক হালাল রাোর দফদকর করা।
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(ঘ) আনরা কতণবু হনে- মা-বাপ, স্ত্রী-সন্তাে তো
বান্দার হনকর িদত সতকণ দৃদষ্ট রাো, যানত কনর
কানরার হক দযম্মায় ো শেনক যায়। কারর্ এর
পদরর্দত হনব ভয়াবহ। হােনরর ময়দানে
পাওোদারনক শেকী দদনয় তার পাওো পদরনোধ
করনত হনব। যদদ তানক শদয়ার মত শেকী ো োনক
বা পাওো পদরনোধ করনত শযনয় শেকী শেষ হনয়
যায়, তাহনল পাওোদানরর গুোনহর শবাঝা দেনজর
কাোঁনধ দেনত হনব এবাং শেনষ শেকীেূেু অবস্থায়
গুোনহর পাহাড় কাোঁনধ দেনয় শদাযনে শযনত হনব।
হাদীস েরীনফ এ ধরনের শলাকনদরনক আসল
দমসদকে বলা হনয়নি। সুতরাাং সারা জীবে এ সব
বুাপানর তৎপর োকনত হনব। কানরার দেকে ঋর্ী
োকনল, সানে সানে োতা বা ডায়দরনত দলনে
রােনত হয় এবাং পদরনোনধর জেু বুদতবুি শেনক
যেেই বুবস্থা হয়, শসই মুহূনতণ পাওোদারনক তার
পাওো শপ োঁনি শদয়া জরুরী। যদদ দেধণাদরত সমনয়
ঋর্ আদায় করা সম্ভব ো হয়, তাহনল লজ্জানবাধ
কনর দূনর ো শেনক পাওোদানরর সানে শযাগানযাগ
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কনর তার শেনক পাওো পদরনোনধর সময় বৃদি
কনর শেয়া কতণবু। মূেণ শলানকরা অযো লজ্জা কনর
তার শেনক দূনর দূনর শেনক অপরাধী ও হক
েষ্টকারী িমাদর্ত হয়। (বুোরী েরীফ-দমেকাত েরীফ,
২/ ৪৩৫)

(ঙ) দেনজর আত্মার শরানগর দচদকৎসার জেু এবাং
অন্তনরর ভাল গুর্সমূহ অজণনের জেু শকাে হক্কােী
বুযুনগণর সানে সম্পকণ রাো।
(চ) গুোনহ কবীরা, হারাম, মাকরূনহ তাহরীমী ও
সনন্দহজেক মনে হয় এমে দজদেস শেনক
কনিারভানব দবরত োকা।
(ি) দেনজর পদরবানরর শলাকজে, আত্মীয়স্বজে,
ব্ু-বা্ব ও মহল্লাবাসী শলাকনদরনক সবণদা দ্বীনের
দাওয়াত দদনত োকা এবাং তানদরনক দীনের
তা‘লীম দদনত োকা। সার কো আল্লাহর দীনের
জেু িদতদদে দকিু সময় শবর করা। (সূরা বাকারা,
আয়াত ১৭৭/ বুোরী েরীফ, ২/ ৮৯৬)
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উনল্লদেত পিদতনত জীবে-যাপনের পর যেে মৃতুু
আসন্ন মনে করনব তেে েরীআনতর দৃদষ্টনত
করর্ীয় ও বজণেীয় দক? তা বুঝার সুদবধানেণ িয়
অধুানয় সাংদিপ্তভানব বর্ণো করা হনেমৃতুু নরাগীর বুাপানর অেুনদর করর্ীয়
শরাগীনক শদেনত যাওয়া অদতেয় সওয়ানবর কাজ।
দকন্তু এ শিনত্র আমরা করর্ীয় কাজগুনলা শেনক
দারুর্ভানব গানফল োদক। আর যা করর্ীয় েয়
তানত দলপ্ত হনয় পদড়, যার ফনল মূল উনদ্দেুই পণ্ড
হনয় যায়। তাই এ শিনত্র করর্ীয় কাজগুনলা জাো
দেতান্তই জরুরী। মৃতুুনরাগীর বুাপানর অেুনদর
করর্ীয় কাজগুনলা দেনরূপ:
(১) সুন্নাত দহসানব শরাগীর ববধ দচদকৎসা সাধুমত
চাদলনয় যানব। দকন্তু ভরসা আল্লাহ তা‘আলার উপর
রােনব, ঔষনধর উপর েয়। কারর্, ঔষনধর দেজস্ব
শকাে িমতা শেই। আল্লাহ চানহ শতা শেফা হনব।
(আবু দাউদ েরীফ-হাদীস োং ৩৮৫৫)
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(২) শরাগীর উযূ-োমানযর বুাপানর েুব শেয়াল
রােনব। হুে-জ্ঞাে দিক োকা পযণন্ত তানক সব কানজ
সহনযাদগতা কনর কদরনয় দেনব। সতর শোলা
োকনত দদনব ো। তনব হুাোঁ, দচদকৎসার িনয়াজনে
যতেুকু সতর ো শদেনলই েয় ততেুকু সতর
ডািার সানহব শদেনত পানরদে। অেুনদর জেু
িতর শদো হারাম। (আদ্ দুররুল মুেতার-৬/ ৩৭০)
(৩) মৃতুুনরাগীর আত্মীয়রা মৃতুুনরাগীনক শদেনত
যানব। শকউ শরাগীনক সকানল শদেনত শগনল ৭০
হাজার শফনরেতা সকাল শেনক স্ুা পযণন্ত তার
মাগদফরাত কামো কনর আল্লাহর দরবানর
দু‘আকরনত োনক। (ইবনে মাজাহ েরীফ-হাদীস োং ১৪৪২,
মুসোনদ আহমদ-হাদীস োং ৬১৪, যাদুল মাআদ-১/ ৪৭৮)

শরাগীনক শুদেনয় দেনমাি দু‘আ সাতবার পড়নব-اسئل الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيك
ফযীলত: যদদ ঐ শরানগই তার মৃতুুর ফয়সালা ো
হনয় োনক, তাহনল আল্লাহ পাক তানক উি দু‘আর
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ওসীলায় দ্রুত সুস্থ কনর দদনবে। (আবু দাউদ েরীফহাদীস োং ৩১০৬)

(৪) শরাগী শদেনত শগনল তানক তার হায়াত
সম্পনকণ দেদিত করনব এবাং তার দেকে ভাল কো
আনলাচো করনব, দুদেয়াবী শকাে দবষনয় আনলাচো
করনব ো। শকেো, শস সময় শফনরেতারা উপদস্থত
শলাকনদর কোর উপর আমীে আমীে বলনত
োনক। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাম
মুমষূ ুণ বুদিনক তার হায়াত সম্পনকণ এভানব দেদিত
করনতে: ال بأس طهور انشاء اللهঅেণ: ভনয়র শকাে কারর্ শেই, ইেো-আল্লাহ আপদে
দ্রুত সুস্থ হনয় যানবে। (বুোরী েরীফ, হাদীস োং৩৬১৬, মুসদলম েরীফ, হাদীস োং- ৯১৮, দতরদমযী েরীফহাদীস োং ৯৭৭)

দকতানব দলনেনি, শরাগীনক শদেনত যাওয়ার মূল
উনদ্দেু এোই শয, সািাতকারী তানক তার হায়াত
সম্পনকণ দেদিত করনব। যানত কনর শস োদন্ত ও
সুস্থতানবাধ কনর এবাং যতির্ শবোঁনচ োনক দেদিত
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মনে আল্লাহর ইবাদত-বনন্দগী এবাং দযদকর
আযকার করনত পানর। (আহকানম মাদয়ুত-২০)
(৫) শরাগী শদেনত শগনল তার দেকে দু‘আ চাইনব।
কারর্, তার দু‘আ আল্লাহ তাআলার দেকে
শফনরেতার দু‘আর মত মাকবুল। (ইবনে মাজাহ
েরীফ-হাদীস োং ১৪৪১)

(৬) তার জানয়য োনয়ে/চাদহদা পূর্ণ করনব। হাদীস
েরীনফ বদর্ণত আনি, একদা এক মুমষূ ুণ শরাগীনক
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাম দজজ্ঞাসা
করনলে, দক শেনত চাও? শস জবানব বলনলা, গনমর
আোর রুদে। তৎকালীে যুনগ আো সহজলভু দিল
ো। তাই রাসূলল্ল
ু াহ সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাম
সাহাবানদর রা. মানঝ শঘাষর্া করনলে তানদর
কানরা কানি গনমর আো োকনল অেদতদবলনম্ব এ
বুদির জেু পাদিনয় দদনত। (ইবনে মাজাহ েরীফ,
হাদীস োং ১৪৩৯)

(৭) মৃতুু আসন্ন মনে হনল আত্মীয়-স্বজেনদর মধু
শেনক শকউ মুমষূ ণ শরাগীর পানে বনস সূরা ইয়াসীে
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দতলাওয়াত করনব বা অনেুর মাধুনম
দতলাওয়ানতর বুবস্থা করনব। কারর্, তা দ্বারা
শরাগীর মৃতুু কষ্ট অনেকো লাঘব হয়। (আবু দাউদ
েরীফ, হাদীস োং ৩১২১, ইবনে মাজাহ েরীফ, হাদীস োং
১৪৪৮, মুসোনদ আহমদ, হাদীস োং ২০৩২৫)

(৮) তানক কাদলমানয় তাদয়ুবার তালক্বীে করনত
োকনব। অেণাৎ তার দেকে বনস শস শুেনত পায়
এতেুকু আওয়ানজ একজে উি কাদলমা পড়নত
োকনব। যানত শস তা শ্রবর্ কনর দেনজও পড়নত
আগ্রহী হয় এবাং তা পনড় শেয়। মৃতুুর পূনবণ যদদ
একবার পনড় শেয়, অতঃপর মৃতুুর পূনবণ আর
দুদেয়াবী কো-বাতণায় দলপ্ত ো হয়, তাহনল শস
হাদীনসর মমণােুযায়ী (যার সবণনেষ উচ্চাদরত বাকু
হনব-লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ শস জান্নানত িনবে
করনব। (মুসদলম েরীফ, হাদীস োং ৯১৬)
জান্নানতর অদধকারী হনয় যানব। দকন্তু যদদ কাদলমা
পানির পর শকাে দুদেয়াবী কো-বাতণায় দলপ্ত হনয়
পনড়, তাহনল পুেরায় তার দেকে বনস উি
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কাদলমার তালকীে করনত োকনব। যানত কনর শস
পুেরায় পড়নত আগ্রহী হনয় তা পনড় শেয় এবাং তার
শেষ কো - লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ হনয় যায়। উনল্লেু
শয, একবার পড়ার পর আর পড়ানোর শচষ্টা করনব
ো। (মুসদলম েরীফ, হাদীস োং ৯১৬, আবু দাউদ েরীফ,
হাদীস োং ৩১১৭, আদ্ দুররুল মুেতার ২/ ১১৯)

মৃতুু নরাগীর করর্ীয়
মৃতুুনরানগ আক্রান্ত অবস্থায় করর্ীয় সম্পনকণ
অবগদত লাভ করার পূনবণ েরীআনতর দৃদষ্টনত
মৃতুুনরাগ বা মুমষূ ুণ অবস্থা কানক বনল ও তার হুকুম
দক তা জাো আবেুক।
মৃতুু নরাগ
েরীআনতর দৃদষ্টনত মৃতুুনরাগ বলা হয় এমে
শরাগনক যার মনধু একই সানে দতেদে েতণ পাওয়া
যায়। েতণ দতেদে দেনরূপ :
(ক) অসুস্থতা ও দুবণলতা এমে পযণানয় চনল যাওয়া
শয, অসুস্থ বুদি এনকবানরই কমণিম হনয় দেনজর
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একান্ত িুদ্র কাজ আঞ্জাম দদনতও অনেুর মুোনপিী
হয়।
(ে) অসুে এক বিনরর মনধু সীদমত োকা।
(গ) এ অসুনেই মৃতুুবরর্ করা, মাঝোনে আর সুস্থ
ো হওয়া।
মৃতুু শরানগর হুকুম
উপনরাি েতণ দতেদে যার মনধু পাওয়া যানব,
েরীআনতর দৃদষ্টনত শসই মুমষূ ুণ শরাগী। আর শকাে
বুদির এ অবস্থায় উপেীত হওয়ার পর তার শগাো
সম্পনদর দতে ভানগর দুইভাগ শেনক তার
মাদলকাো দেঃনেষ হনয় যায় এবাং তার পি শেনক
কৃত যাবতীয় ওদসয়ুত মৃত বুদির শরনে যাওয়া
শগাো সম্পনদর দতে ভানগর এক ভানগর মনধু
সীমাবি োনক এবাং সম্পনদর এতেুকুর মনধুই তা
িনযাজু হয়। তনব এ অদসয়ুতও আবার িনযাজু
হয় ওয়াদরে (মৃত বুদির শরনে যাওয়া সম্পনদ
যানদর অাংে েরীআত কতৃণক দেধণাদরত) বুতীত
অেুনদর শবলায়। কারর্, েরীআনতর দৃদষ্টনত শকাে
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ওয়াদরনের জেু ওদসয়ুত করা োজানয়য। হাদীস
েরীনফ বদর্ণত রনয়নি : ال وصية لوارث
অেণাৎ, শকাে ওয়াদরনের জেু শকাে ওদসয়ুত
জানয়য শেই।
সুতরাাং মৃতুুনরাগী শকাে মদহলা যদদ মুমষূ ণাবস্থায়
তার স্বামী দেকে িাপু স্বীয় শমাহরনক মাফ কনর
শদয়, তাহনল তার এ মাফ কনর শদওয়াো োজানয়য
হনব এবাং তা মাফ হনব ো। বরাং শসই মহনরর
অনেণর মনধু সকল ওয়াদরনের মাদলকাো িদতদষ্ঠত
হনয় যানব। শতমদেভানব মৃতুুনরাগী ঐ অবস্থায়
কাউনক দকিু দদনল তাও ওদসয়ুত গর্ু হনব।
সুতরাাং ঐ অবস্থায় যদদ দেনজর শকাে ওয়াদরেনকশযমে দেনজর শিাে শিনল বা শমনয়নক দকিু শদয়,
তাহনল ওয়াদরনের জেু ওদসয়ুত বাদতল বনল গর্ু
হনব। আর ওয়াদরে বুতীত অেু কাউনক দদনল তার
সমুদয় মানলর দতে ভানগর একভাগ পযণন্ত দদনত
পারনব।
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মুমষূ ুণ অবস্থায় করর্ীয়
সারা জীবে আল্লাহর হক ও বান্দার হক আদায়
করনত শচষ্টারত োকা অবস্থায় যেে অেুভব হয় শয,
আদম হায়ানতর শেষ িানন্ত শপ নোঁ ি শগদি বা সম্ভবত
আমার মৃতুুর সময় দেকেবতণী হনয় শগনি, তেে
েুব লিু কনর শদেনব শয, আল্লাহর হক োমায,
শরাযা, হজ্জ, যাকাত ইতুাদদ শেনক শকােো বা
শকােোর আাংদেক অোদায় রনয় শগনি দক-ো? যদদ
শেনক োনক তাহনল তার জেু ওদসয়ুত কনর
যাওয়া জরুরী। শযমে, উমরী কাযা পড়ার পনরও
হয়ত দকিু োমায বা শরাযা রনয় শগনি, হয়ত শকাে
বিনরর যাকাত আদায় করা হয়দে বা ফরয হজ্জ
আদায় করা হয়দে। তাহনল অদসয়ুনতর মাধুনম
শসগুনলা আদানয়র বনন্দাবি কনর যাওয়া জরুরী।
এমদেভানব এোও শদেনব শয, বান্দার শকাে হক
রনয় শগনি দক-ো? বাপ-মানয়র োফরমােী বা
তানদর যোযে শেদমত ো করা, স্ত্রীর মহর ও হক
আদায় ো করা, শবাে, শমনয় বা এ জাতীয় অেু
কানরা িাপু হক দিকমত ো শদয়া বা কানরা ঋর্
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পদরনোধ ো করা, অেণ-সম্পনদর ঋর্ শহাক বা
তানদর জাে মাল বা ইজ্জনতর িদত করার ঋর্
শহাক। শযমে- অববধভানব কানরা শদাষ চচণা করা,
তার ইজ্জনতর িদত করা- এ ধরনের শকাে ঋর্ বা
বান্দার হক রনয় শগনল তাও দ্রুত পদরনোধ করার
বুবস্থা করনব বা তানদর শেনক মাফ শচনয় দেনব।
অেণ-কদড়র ঋর্ োকা-পয়সা দ্বারা শোধ করনত
হনব। সম্পূর্ণ ো পারনল যতেুকু সম্ভব তা-ই দদনয়
অবদেষ্ট অাংনের জেু মাফ শচনয় দেনত হনব।
এমেদক যদদ শমানেও ো দদনত পারা যায়, তবুও
লজ্জা ো কনর মাফ শচনয় দেনব। কারর্, দুদেয়ার
মা’মুলী লজ্জার শচনয় আদেরানতর আগুে শকাদে গুর্
ভয়াবহ ও মারাত্মক। কানরা গীবত কনর োকনল বা
শম দেকভানব কাউনক গালমন্দ কনর কষ্ট দদনয়
োকনল তানদর শেনক মাফ শচনয় দেনত হনব।
তানদর শকউ যদদ মৃতুুবরর্ কনর োনক তাহনল তার
ওয়াদরেনদরনক দদনয় শদনব, আর যদদ তানদর
কাউনক ো পায় তাহনল তার জেু ইদিগফার
করনব এবাং সম্ভব হনল তার জেু দকিু দাে-েয়রাত
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করনব। ইেোআল্লাহ তানত শস েুদে হনয় ঋর্ মাফ
কনর দদনব।
ঐ মুহূনতণ দেননাি আমলগুনলা করনব বা অনেুর
মাধুনম কদরনয় দেনব
(১) দেনজ শবদে শবদে ইদিগফার, কুরআে
দতলাওয়াত করনত োকনব, আর মৃতুুর পর তানক
শকন্দ্র কনর যানত শকাে রকম েরীআত দবনরাধী
কাজকমণ ো হয়, তার আত্মীয়-স্বজেনদর কানরা
শেনক মৃত বুদির জেু কষ্টদায়ক শকাে কাজ
শযমে: আওয়াজ কনর ক্রন্দে করা, বুক-মাো
চাপড়ানো, পদরনধয় বস্ত্র দিোঁনড় শফনড় শফলা, মুনে
জাদহলী যুনগর েব্দ উচ্চারর্ করা ইতুাদদর শকাে
দকিু শযমে িকাে ো পায়, দবনেষ কনর দাফনে
যানত দবলম্ব ো করা হয় বরাং তানক তাড়াতাদড় তার
দিকাো শবনহেনতর বাগাে কবনর শপ োঁনি শদয়া হয়
এবাং দতে দদো, সাত দদো, দত্রো, চদল্লো, কুলোেী
বা অনেণর দবদেমনয় েতম, মীলাদ ইতুাদদর
আনয়াজে শযে দকিুনতই ো করা হয়, শস জেু
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আত্মীয়-স্বজেনক শজার তাদকদমূলক ওদসয়ুত কনর
যানব। বরাং আনগই ওদসয়ুত োমা দলনে যানব।
(বুোরী েরীফ, হাদীস োং ১২৯৪, ১২৮৭, ১৩১৫, ২৬৯৭,
২৭২ৎ৩৮, মুসদলম েরীফ, হাদীস োং ৯৩৩, ১৭১৮, ১৬২৭)

(২) হায়ানত শিনলনদরনক শকাে দকিু শহবা করনল
শমনয়নদরনকও শসই পদরমার্ শহবা করনব। তনব
সন্তাোদদর শকউ যদদ শবদে দীেদার বা আনলম হয়
এবাং শস আদেণক দদক দদনয় অসেল হয়, আর
অেুরা সম্পদোলী হয়। দকাংবা এমে হয় শয,
তানদরনক সম্পদ শহবা কনর শগনল আল্লাহর
োফরমােীনত তা েতম কনর শফলনব, তাহনল এ
শিনত্র দীেদার শিনলনক সম্পদ শবদে দদনল
েরীআনত শকাে দেনষধ শেই। বরাং এো হনব উত্তম
কাজ। কারর্, এ সুরনত ঐ সম্পদ আল্লাহর দীনের
কানজ বুয় হনব। (আল বাহরুর রাদয়ক ৭/ ৪৯০)
(৩) যোসম্ভব সবণির্ শকাে ো শকাে আমনলর
মনধু দেমগ্ন োকার শচষ্টা করনব। দবনেষ কনর
দেননাি আমলগুনলা গুরুত্ব সহকানর করনব:
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(ক) শবদে শবদে কাদলমানয় তাদয়ুবা ও কাদলমানয়
োহাদাত পাি করনব। (মুসতাদরানক হানকম-হাদীস োং১২৯৯, মুসোনদ আহমদ-হাদীস োং-২২০৯৫, আবু দাউদ
েরীফ- হাদীস োং-৩১১৬)

(ে) দেননর এই দু‘আ ৪০ বার পাি করনবال اله اال انت سبحانك اىن كنت من الظاملني ال اله اال الله
 ال اله اال لله وحده ال شريك له ال له اال الله-والله اكرب
-له امللك وله احلمد ال اله اال لله ال حول وال قوة اال بالله
উপনরাি দু‘আ পাি কনর মৃতুুবরর্ করনল
দবিাোয় মৃতুুবরর্ কনরও োহাদানতর মউত েসীব
হয়। আর ঐ অসুনে মৃতুু ো আসনলও উি দু‘আ
পানির ফযীলনত সমি সগীরা গুোহ মাফ হনয়
যায়। (মুসতাদরানক হানকম-১/ ৫)
(গ) মৃতুুর আলামত িকাে শপনল দকবলামুেী হনয়
ডাে কানত শুনয় পড়নব, বা অেু কাউনক শুইনয়
দদনত বলনব এবাং দেননাি দু‘আ পাি করনব।
-اللهم اىن اهوذبك ىف غمرات املوت وسكرات املوت
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উি দু‘আ পাি করনল মৃতুু কষ্ট অনেকো লাঘব
হয়। (দতরদমযী েরীফ-১/ ১৯২)
দব.দ্র.- মৃতুুর আলামতসমূহ দেনরূপ :
(১) োক একদদনক সামােু বাোঁকা হনয় যাওয়া।
(২) শ্বাস-িশ্বাস দ্রুত শবনগ িবাদহত হওয়া ও ঘে
ঘে দেঃশ্বাস শেয়া।
(৩) পা দিলা হনয় যাওয়া এবাং দাোঁড়ানত ো পারা।
(৪) কােপদি শভনে যাওয়া। (আদ্ দুররুল মুেতার-২/
১৮৯, আহকানম মাদয়ুত-২২৬)

(ঘ) মৃতুুর আলামত পুনরাপুদর িকাে শপনল পড়নত
োকনব- اللهم اغفرىل وارحمىن واحلقىن بالرفيق االعلىএবাং শসই সানে কাদলমানয় তাদয়ুবা বা অেু শকাে
দযদকর করনত শচষ্টা করনব। (দতরদমযী েরীফ-২/১৮৭,
আবু দাউদ েরীফ-হাদীস োং-৩১১৬)

মৃতুু নরানগ আক্রান্ত অবস্থায় বজণেীয় কাজ
(ক) শরাগীর দচদকৎসার বুাপানর হালাল হারানমর
শেয়াল করা হয় ো, অনেক সময় হারাম দজদেস
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দ্বারা দচদকৎসা করা হয়, দহন্দুনদর শেনক ঝাড়-ফুক
োঁ ,
তাবীজ শেয়া হয়, অেচ তারা কুফরী কালাম দদনয়
এগুনলা কনর োনক। (আবু দাউদ েরীফ-হাদীস োং৩৮৭০, ৩৮৭৪, আহকানম মাদয়ুত-২২৩)

(ে) শরাগীর উযূ, োমায, সতর ইতুাদদর বুাপানর
শেয়াল করা হয় ো, অেচ এ অবস্থায়ও তার উপর
এগুনলা জরুরী। তাই মৃতুুনরাগীর দেকোত্মীয়নদর
এগুনলার বুাপানর যত্নবাে হওয়া উদচত। (আহকানম
মাদয়ুত-২২২, ২১৯)

(গ) অনেনক শরাগী শদেনত শযনয় সুন্নাত মুতাদবক
দু‘আ শতা পনড়ই ো উপরন্তু শরাগীর সামনে এমে
এমে কো বনল যার দ্বারা শরাগী তার হায়াত শেনক
দেরাে হনয় যায়, এো মারাত্মক ভুল। (মুসদলম
েরীফ-হাদীস োং-৯১৯, োসায়ী েরীফ-হাদীস োং-১৮২৫,
আবু দাউদ েরীফ-হাদীস োং-৩১১৫)

(ঘ) মুমষূ ণাবস্থায় মৃতুুনরাগী এক তৃতীয়াাংনের
অদতদরি সম্পনদ কানরা জেু ওদসয়ুত করনব ো।
কারর্, মৃতুুনরানগ আক্রান্ত হওয়ার পর এর
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অদতদরি সম্পদ শেনক তার মাদলকাো েতম হনয়
যায়। (আহকানম মাদয়ুত-২২৬)
(ঙ) শকাে ওয়াদরনের জেু সম্পনদর ওদসয়ুত
করনব ো। কারর্, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইদহ
ওয়াসাল্লাম-এর বার্ী অেুযায়ী ওয়াদরনের জেু
মৃতুুনরাগী কতৃণক কৃত সম্পনদর শকাে ওদসয়ুত
গ্রহর্নযাগু েয় এবাং তা জানয়যও েয়। সুতরাাং
দপতা তার পুনত্রর জেু দবনেষ শকাে সম্পনদর
ওদসয়ুত করনত পারনব ো, যদদও তার শিাে শিনল
বা শমনয়র জেু শহাক ো শকে? স্বামী তার স্ত্রীর জেু
দকাংবা স্ত্রী তার স্বামীর জেু মুমষূ ণাবস্থায় শকাে
ওদসয়ুত করনত পারনব ো। অেুােু আত্মীয়নদর
শিনত্রও একই হুকুম। (মুসোনদ আহমদ-হাদীস োং
১৭৬৮০, ইবনে মাজাহ েরীফ-হাদীস োং-২৭১৩)

(চ) মুমষূ ণাবস্থায় সন্তাোদদনক সামনে এনে দবদভন্ন
সম্পদ সম্পনকণ দজজ্ঞাসা করা হয়। শযমে: োকা
শকান্ বুাাংনক শরনেি? অমুক জদমর পদজেে দক?
ইতুাদদ। এগুনলা এনকবানরই অেুদচত। কারর্, এর
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দ্বারা মৃতুুনরাগীর অন্তর দুদেয়ামুেী হনয় যায়। আর
জীবনের শেষ মুহূনতণ তার অন্তরনক দুদেয়ামুেী করা
মারাত্মক ভুল। (আহকানম মাদয়ুত-২২৮)
(ি) মুমষূ ণাবস্থায় দেনজর শকাে অে শযমে: চিু,
দকডেী ইতুাদদ দানের ওদসয়ুত কনর যানব ো।
কারর্, কানরা শকাে অে তার মাদলকাোধীে েয়,
বরাং সবদকিুনতই মাদলকাো একমাত্র আল্লাহ রাব্বুল
আলামীনের। মােুষনক সামদয়কভানব শহফাজত করা
ও দুদেয়া-আদেরানতর কলুানর্ বুবহার করার
অেুমদত শদয়া হনয়নি মাত্র। (কােযুল উম্মাল: ২/ ৯৩,
ফাতাওয়ানয় োমী-৫/ ৫৮)

(জ) কাদলমার তালক্বীে করার শিনত্র মৃতুুনরাগীনক
কাদলমা পড়নত আনদে শদয়া হয়, যা এনকবানরই
অেুদচত। কারর্, মুমষূ ুণনরাগী মৃতুু যন্ত্রর্ায় কাতর
হনয় কাদলমা পড়নত অস্বীকার কনর বসনত পানর।
পদরর্দত এই হয় শয, একো মুিাহাব আমল
করানত দগনয় একজে ঈমােদার বুদি িদতগ্রি
হনয় মৃতুুবরর্ কনর। কত বড় স্পেণকাতর দবষয়!
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আমরা দক এক মুহূতণও দচন্তা কনর শদনেদি? সুতরাাং
তানক কাদলমা পড়নত হুকুম করনব ো; বরাং
মৃতুুনরাগী শুেনত পায় এতেুকু আওয়ানজ তার
পানে কাদলমা পড়নত োকনব, যানত কনর শস তা
শুনে দেনজও পনড় শেয়। একবার পনড় দেনল
দদ্বতীয়বার পড়ার জেু আর তালক্বীে করনব ো।
শেষ দেশ্বাস তুাগ করা পযণন্ত কাদলমার তালক্বীে
করনতই োকনত হনব- এমে মনে করা ভুল। (আদ্
দুররুল মুেতার ২/ ১৯১)

(ঝ) অনেনক মূেণতাবেত শরাগীর দেকে সূরা
ইয়াসীে পড়নত শদয় ো। তারা মনে কনর এো
পড়ানত শরাগীর আর বাোঁচার আো োনক ো, এমেদে
মনে করা ভুল। (আবু দাউদ েরীফ-হাদীস োং-৩১২১,
সহীহ ইবনে দহব্বাে-হাদীস োং-২৯৯১, আদ্ দুররুল মুেতার২/ ১৯১)

মৃতুু র পর করর্ীয় কাজ
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(ক) কানরা মৃতুুর েবর কানে শপ োঁিার সানে সানে
এই দু‘আ পড়নব: انا الله وانا اليه راجعون- (মুসদলম
েরীফ-হাদীস োং-৯১৮)

অতঃপর দকিু সূরা ও দরূদ েরীফ পনড় তার রুনহর
মাগদফরানতর জেু অন্তনর অন্তনর দু‘আ করনব আর
মৃত বুদির আত্মীয়-স্বজেরা দেননাি দু‘আদেও
পড়নবঃ اللهم اجرىن ىف مصيبىت واخلفىن خريا منها
(মুসদলম েরীফ-হাদীস োং-৯১৮, মুসোনদ আহমদ-হাদীস
োং-১৬৩৫০) এবাং দবরহ শবদোর উপর সবর করনব,

শকােরূপ অবধযণ িকাে করনব ো।
(ে) ইদন্তকাল হওয়া মাত্রই তার হাত-পা শসাজা
কনর দদনব, উভয় পা দফতা বা কাপনড়র েুকরা দ্বারা
শবোঁনধ দদনব, শচাে-মুে ব্ কনর দদনব, মুে সহনজই
ব্ করা ো শগনল বা ব্ ো োকনল েুতদে ও মুে
শকাে দকিু দ্বারা শবোঁনধ দদনব এবাং শপনে ভারী দকিু
শরনে দদনব, শযমে হাওয়া িুনক শপে ফুনল ো যায়।
সম্পূর্ণ েরীর চাদর দ্বারা শিনক দদনব এবাং তানক
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আর মাদেনত বা শলানর রােনব ো, বরাং শকাে
োদেয়ার উপর রােনব। (আদ্ দুররুল মুেতার-২/ ১৯৩)
(গ) মৃত বুদিনক োদেয়ায় রাোর সময় এই দু‘আ
পড়নব: بسم الله وعلى ملت رسول اللهঅতঃপর এই দু‘আ পড়নবاللهم يسر عليه امره وسهل عليه ما بعده واسعده بلقائك
-واجعل ما خرج اليه خريا مما خرج منه
(ঘ) আর পাশ্বণবতণী শলাকজে বা আত্মীয়-স্বজেনদর
কতণবু হনে তারা মৃত বুদির ঘদেষ্ঠ
আত্মীয়নদরনক সান্ত্বো দদনব এবাং তানদরনক সবর
করনত বলনব। দবপদগ্রি বুদিনক সান্ত্বো দদনল
তার বরাবর সওয়াব পাওয়া যায়। (ফাতাওয়ানয় োমী,
২: ১৯৩ ও ৬: ২৬/ আহকানম মাদয়ুত, ৩০-৩১, ৯৩,
মুসোনদ আহমদ: ৫/ ২৭২)

(ঙ) ইদন্তকানলর সানে সানে মৃত বুদির আত্মীয়
বা অেুরা তার মৃতুুর েবর এ’লাে/ শঘাষর্া কনর
দদনব এবাং কাফে-দাফনের কাজ দ্রুত সম্পন্ন
করার লনিু যাবতীয় কাজ তো শগাসল, কাফে,
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কবর েেে ইতুাদদ ভাগ কনর দেনব এবাং দেনজরা
কনয়কভানগ দবভি হনয় পড়নব। (বুোরী েরীফ,
হাদীস োং ১৩১৫, আবু দাউদ েরীফ- হাদীস োং-৩১৫৯,
ফাতাওয়ানয় োমী-৩/ ৮৩ মাকতাবানয় যাকাদরয়া)

# দকিু শলাক মৃতনক শগাসল শদয়ার জেু বরই
পাতা দমদশ্রত পাদে গরম কনর শগাসনলর সব রকম
বুবস্থা সম্পন্ন করনব। আত্মীয়-স্বজেনদর মধু শেনক
শয শবদে দীেদার তার মাধুনম শগাসল শদয়ানো
ভাল। অেু শয শকাে মুসলমাে বুদিও শগাসল
দদনত পানরে। িনয়াজনে স্ত্রী স্বামীনক শগাসল দদনত
পানর। তনব স্বামী স্ত্রীনক শগাসল দদনত পারনব ো।
সুতরাাং এরূপ অপারগতার শিনত্র স্বামী হানত
কাপড় শপোঁদচনয় স্ত্রীনক তায়াম্মুম কদরনয় দদনব। এ
শিনত্র শগাসনলর িনয়াজে শেই। শগাসল এমে
দেজণে স্থানে দদনব শযোনে অেু শলানকরা দভড়
জমানব ো। (ফাতাওয়ানয় োমী-৩/ ৮৭, ৯০, ১৪৬মাকতাবানয় যাকাদরয়া)

মৃত বুদিনক শগাসল ও কাফে শদয়ার তরীকা
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১. মাদয়ুতনক োদেয়ার উপর শুইনয় তার োদভ
শেনক হাোঁেু পযণন্ত শমাো কাপড় দ্বারা শিনক তার
পদরধানের সব কাপড় েুনল দদনব।
২. তারপর হানত কাপড় শপোঁদচনয় ৩/ ৫ দিলা দ্বারা
ইদিঞ্জা কদরনয় ঐ স্থাে শধ ত কনর দদনব।
৩. তারপর োনক, মুনে, কানে তুলা দদনয় উযূ
করানব। তনব মুনে ও োনক পাদে িনবে করানব ো।
িেনম শচহারা তারপর কেুইসহ দু’হানত শধায়ানব,
অতঃপর মাো মাসাহ কদরনয় উভয় পা শধায়ানব।
৪. শগালাপ, সাবাে বা এ জাতীয় দজদেস দ্বারা মাো
শধায়ানব।
৫. মাদয়ুতনক বাম কাোঁনত শুইনয় েরীনরর ডাে
পানশ্বণ মাো শেনক পা পযণন্ত বরই পাতা দমদশ্রত
হালকা গরম পাদে দতেবার এমেভানব শিনল
শগাসল করানব যানত পাদে বাম পাে পযণন্ত শপ নোঁ ি
যায়। অতঃপর ডাে কাোঁনত শুইনয় েরীনরর বাম
পানশ্বণ মাো শেনক পা পযণন্ত আনগর দেয়নম দতেবার
শধায়ানব।
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৬. অতঃপর মাদয়ুতনক দেনজর েরীনরর সানে শিস
লাদগনয় দকদঞ্চত বদসনয় হালকাভানব শপনের উপর
শেনক দেনচর দদনক মাদলে করনব। তারপর কাপড়
শপচানো হানত ইদিঞ্জার জায়গা মুনি শফনল
িনয়াজনে ধুনয় দদনব।
উনল্লেু শয, এনত উযূ শগাসনলর শকাে িদত হনব
ো।
৭. অতঃপর মাদয়ুতনক আনরকবার বাম কাোঁনত
শুইনয় কপূণর দমোনো পাদে েরীনরর ডাে পানশ্বণ
মাো শেনক পা পযণন্ত দতেবার এমেভানব িালনব
শযে বাম পাে পযণন্ত শপ োঁনি যায়। অেুরূপভানব
অপরদদনকও িালনব।
৮. এরপর শুকনো কাপড় দ্বারা সমি েরীর
ভালভানব মুনি দদনব।
৯. মাদয়ুতনক কাফনের উপর রাোর পর তার
োক-কানের তুলা শবর কনর শফলনব। অতঃপর তার
মাোয় এবাং পুরুষ হনল দাোঁদড়নতও আতর লাদগনয়
দদনব। কাফনের কাপনড় আতর লাগানব ো বা
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তুলায় লাদগনয় মাদয়ুনতর কানে িুকানব ো। তািাড়া
কপানল, োনক, উভয় হানতর তালুনত, উভয় হাোঁেুনত
এবাং পানয় কপূণর লাদগনয় দদনব।
১০. মাদয়ুনতর পেম, শমাচ, চুল, েে কােনব ো
এবাং তার চুল আোঁচড়ানব ো। শয অবস্থায় আনি শস
অবস্থায় শরনে দদনব। শগাসল শেনষ কাফে পদরনয়
অদতসত্বর জাোযা োমানযর বুবস্থা করনব।
(ফাতাওয়ানয় োমী ২/ ১৯৮/ দহদায়া, ১/ ১৭৯/ আহকানম
মাদয়ুত, ৩৯-৪০)

আর দকিু শলাক কাফনের কাপড় েরীদ কনর তা
িস্তুত করনব। পুরুনষর জেু ৩ কাপড় আর মদহলার
জেু পাোঁচ কাপড় দদনব। পুরুষনদর জেু আড়াই
হাত বহনরর ৮/ ৯ গজ এবাং মদহলানদর জেু ১১/
১২ গজ কাপড় হনলই যনেষ্ট। শিকাবেত এর শচনয়
কম হনলও চলনব।আর একদল শলাক োদেয়ার
বুবস্থা করনব।আর দকিু শলাক কবর েেনের বুবস্থা
করনব। মাদে েি হনল বুগলী কবর বতরী করা
উত্তম, েতুবা সাধারর্ কবর বতরী করনব।আর দকিু
মােুষ মৃত বুদির আত্মীয়-স্বজে ও িদতনবেীনদর
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বাড়ীনত মৃতুুর েবর এবাং জাোযা োমানযর সময়
জাোনোর জেু যানব। এভানব কাফে-দাফনের
কাজ দ্রুত সমাধা কনর শফলনব।
দাফে পূবক
ণ করর্ীয় কাজঃ
(১) সবাই মৃত বুদির জেু মনে মনে দু‘আইদিগফার করনত োকনব।
(২) জাোযা িস্তুত হওয়ার সানে সানেই ইমাম
সানহব জাোযা োমানযর বুবস্থা করনবে। ইসলামী
রানের রােিধাে বা তার িদতদেদধ জাোযা
োমানযর ইমামদতর িেম হক্বদার। তারা উপদস্থত
ো োকনল মৃতবুদির সন্তাে যদদ শেককার,
পরনহযগার আনলম হে এবাং মহল্লার ইমাম শেনক
শবদে দীেদার হে, তাহনল দতদেই জাোযার োমায
পড়ানোর শবদে হকদার। এজেু িনতুনকরই
উদচত-শিনলনক শযাগু কনর গনড় শতালার জেু
তানক োদলস দীেী দেিায় দেদিত করা। কারর্,
দেনজর শিনল শয অন্তর দেনয় আল্লাহর দরবানর
ফদরয়াদ করনব, এো অেু কানরা জেু সম্ভবপর
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েয়। আর শিনল যদদ এ ধরনের শযাগুতা সম্পন্ন ো
হয়, তাহনল মহল্লার ইমাম জাোযার োমায
পড়ানোর শবদে হকদার। সুতরাাং এরূপ শিনত্র
জাোযার োমায মহল্লার ইমাম সানহব পড়ানবে।
(আদ দুররুল মুেতার, ২/ ২১৯/ আহকানম মাদয়ুত, ৭৯)

(৩) জাোযা যদদ মাকরূহ সমনয় িস্তুত হয়, শযমেসূযণ উিা, সূযণ মাোর উপর োকা বা সূযণ ডুবার
সময় হয়, তাহনল দাফনে দবলম্ব রদহত করার জেু
শস সমনয়ই জাোযা পনড় দেনব। শদরী করার
িনয়াজে শেই। তনব জাোযা িস্তুত হওয়ার পনর
অলসতা কনর বা শকাে কারনর্ শদরী হওয়ায় যদদ
উনল্লদেত মাকরূহ সময় এনস যায়, তাহনল শস
সময় জাোযা পড়নব ো; বরাং মাকরূহ ওয়াি শেষ
হওয়ার পনর জাোযা পড়নব। তনব ফজনরর
োমানযর পর শবলা উিার আনগ ও আসনরর পনর
শবলা ডুবার পূনবণর সময়ো েফল োমানযর জেু
মাকরূহ সময় হনলও জাোযার জেু মাকরূহ সময়
েয়। সুতরাাং শস সময় জাোযার োমায পড়নত
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শকাে অসুদবধা শেই। (দহদায়া, ১/ ৮৬/ ফাতাওয়ানয়
দারুল উলুম, ৫/ ৩৩৫)

জুমুআ বা ফরয োমানযর জামাআনতর পূনবণ
জাোযা িস্তুত হনল, যদদ জাোযা পনড় দাফে শসনর
এনস ফরয োমানযর জামাআত পাওয়া যায়,
তাহনল দাফে কাযণ আনগ সারনত হনব। তারপর
জামাআনত েরীক হনব। এনিনত্র ফরয োমানযর
পনর জাোযা োমায পড়ার জেু শদরী করা দেনষধ।
কারর্, এনত দাফে দবলদম্বত হয়। আর যদদ দাফে
শসনর জামাআত পাওয়া সম্ভব ো হয়, তাহনল শস
শিনত্র ফরয োমানযর পর জাোযার োমায আদায়
করনব। জাোযা োমায সুন্নানতর পনরও পড়া যায়
বা ফরয োমানযর পরপরই পনড় শেয়া যায়। তনব
বতণমাে যমাোয় শযনহতু মােুনষর অন্তনর সুন্নানতর
শতমে শকাে গুরুত্ব শেই বলনলই চনল, তাই
জাোযার োমানযর জেু শবর হনল অনেনক সুন্নাত
শেনক মাহরুম হনয় যায় দবধায় ফুকাহানয় দকরাম
সুন্নাত োমানযর পর জাোযা পড়ানক উত্তম
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বনলনিে। (ফাতাওয়ানয় োমী, ২/ ১৬৭/ আহকানম
মাদয়ুত, ৬৫-৬৬)

(৪) লাে কবরস্থানে শেয়ার সময় মধুম গদতনত
চলনব। এনকবানর ধীর গদতও েয় আবার েুব দ্রুত
গদতও েয়। (ফাতাওয়ানয় োমী-৩/ ১৩৬)
(৫) শয স্থানে মৃতুু হনয়নি মৃত বুদিনক তার
দেকেস্থ শকাে শগারস্থানে দাফে কনর দদনব। েরঈ
শকাে উযর িাড়া দাফনের জেু দূনর শেয়া দেনষধ।
(ফাতাওয়ানয় োমী-৩/ ১৪৬)

(৬) মৃত বুদি মদহলা হনল তার পূর্ণ েরীর
ভালভানব চাদরাবৃত কনর রােনব এবাং চাদরাবৃত
অবস্থায়ই তানক কবনর োমানব, যানত তার শকাে
অে ো-মাহরামনদর দৃদষ্টনগাচর ো হয়।
(৭) শকাে অসুদবধা ো োকনল মুদণার োে কবনরর
পদিম পানশ্বণ রােনব এবাং শসোে শেনকই মুদণানক
কবনর োমানব। আর অসুদবধা োকনল োদেয়া শয
দদনক শরনে লাে কবনর োমানো সুদবধা হয়,
শসদদক দদনয়ই তানক কবনর োমানব। (ফাতাওয়ানয়
োমী-৩/ ১৩৯)
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(৮) কবনর োমানোর পর- بسم الله وعلى ملت رسول
 اللهবনল মুদণানক সম্পূর্ণ ডাে কাোঁনত দকবলামুেী কনর
শোয়ানত হনব। এোই সুন্নাত তরীকা। (আবু দাউদ
েরীফ/ আদ দুররুল মুেতার, ২/ ২৩৫/ ইমদাদুল ফাতাওয়া,
১/ ৪৮৫/ আহকানম মাদয়ুত, ২৩৬)

উনল্লদেত দু‘আর মনধু এভানব শোয়ানোর কো
শঘাষর্া করা হনলও আফনসানসর কো হনে, মুনে
শতা েবী সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাম-এর
তরীকায় শোয়ানোর কো স্বীকার করা হয়; অেচ
কাজ করা হয় তার সম্পূর্ণ উনটা। অেণাৎ মুদণানক
দচৎ কনর কবনর এমেভানব শোয়ানো হয়, যা েবী
সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাম উম্মতনক দেিা
শদেদে। সুতরাাং মুনের কোর মনধু আর কানজর
মনধু শকাে দমল হয় ো। এ বুাপানর েরীআনতর
মাসআলা হল, জীদবত মােুষ শযভানব সুন্নাত
তরীকায় ডাে কানত েয়ে কনর, মুদণানক শসভানব
কবনর ডাে কাোঁনত শোয়ানো সুন্নাত। দচৎ কনর
শোয়ানো এবাং ঘাড় মুচদড়নয় শচহারাোনক শকাে
রকনম দকবলামুেী করা েরীআত সম্মত েয় বরাং
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সম্পূর্ণ ডাে কাোঁনত শোয়ানব, যানত স্বাভাদবক ভানব
শচহারা দকবলামুেী হনয় যায়। এ জেু শকাে দবজ্ঞ
আদলম বা মুফতী সানহনবর দেকে শেনক কবর
েেনের দেয়ম দেনে শেয়া দরকার যানত ডাে কানত
শোয়ানল লাে শকাে দদনক পনড় যাওয়ার সম্ভাবো
ো োনক। এ মাসআলাদে বুাপকভানব িচার করা
কতণবু; যানত সকল মুসলমােনক কবনর সহীহ
তরীকায় রাো হয়।
েরীআনতর দৃদষ্টনত সীো েুবই গুরুত্বপূর্ণ অে।
সীোর মনধু োনক কলব বা অন্তর। আর কলনবর
মনধুই োনক ঈমাে। সুতরাাং সীোনক দকবলামুেী
কনর রাো উদচত। সীো এত গুরুত্বপূর্ণ অে শয,
োমানয মুে ঘুনর শগনল োমায মাকরূহ হয়, দকন্তু
োমায ভে হয় ো; অেচ সীো ঘুনর শগনল োমায
ভে হনয় যায়। সুতরাাং ভারতবনষণ সীো আসমানের
দদনক শরনে দচৎ কনর শুইনয় দাফে করার শয গলদ
তরীকা চালু হনয় শগনি তার আশু অবসাে হওয়া
জরুরী। (ফাতাওয়ানয় আলমগীরী-১১৬৬, রহীদময়ুাহ-৮/ ১৭৫)
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(৯) যারা দাফে কানযণ অাংে দেনব, সম্ভব হনল তারা
মৃত বুদির মাোর দদনক ডাে হানত দতেবার মাদে
দদনব। িেমবার মাদে শদয়ার সময় পড়নব منها
 خلقناكمদদ্বতীয়বার মাদে শদয়ার সময় পড়নব- وفيها
 نعيدكمআর তৃতীয়বার মাদে শদয়ার সময় পড়নব( ومنها خنرجكم تارة اخرىআহকানম মাদয়ুত-৮৯)

(১০) দাফে কাযণ শেনষ মৃত বুদির মাোর দেকে
সূরা বাকারার শুরু শেনক  مفلحونপযণন্ত এবাং পানয়র
দেকে দাোঁদড়নয় ঐ সূরার শেষ দুই আয়াত অেণাৎ امن
 الرسولশেনক শেষ পযণন্ত পড়নব। (বাইহাকী েরীফহাদীস োং-৭০৬৮, তাবরােী েরীফ-হাদীস োং-১৩৬১৩
ইমদাদুল মুফতীে-৪৪৭)

(১১) সম্ভব হনল শবদে আপেজনেরা দাফনের পর
কবনরর পানে আনরা ঘন্টাোনেক অবস্থাে করনব
এবাং মৃত বুদির জেু দু‘আয় রত োকনব যানত
মুেকার-েকীনরর সম্মুনে তার িননাত্তর সহজ হয়।
(আদ্ দুররুল মুেতার-২/ ২৩৭)
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(১২) জাোযা োমানযর পর পদরদচত শকউ দাফনে
েরীক ো হনয় চনল শযনত চাইনল মৃত বুদির
ওলীনদর দেকে শেনক অেুমদত দেনয় যানব।
(আহসােুল ফাতাওয়া-৪/ ২১৪)

(১৮) দাফেকাযণ শেষ হওয়ার পর সূরা ফাদতহা,
সূরা ইেলাস এবাং দরূদ েরীফ ইতুাদদ পনড়
মাদয়ুনতর জেু সওয়াব শরসােী করনত পানর এবাং
সকনল দমনল দুআ করনত পানর। (আহসােুল
ফাতাওয়া-৪/ ২২৩)

(১৯) পাশ্বণবতণী আত্মীয়-স্বজনেরা মৃতবুদির
পদরবারবনগণর জেু একদদনের োবানর বুবস্থা
করনব। শকেো, দুঃে-শবদোর কারনর্ মাদয়ুনতর
আত্মীয়নদর োবার পাকানো/ রান্না করা এবাং তা
োওয়ার দদনক শেয়াল োনক ো। (আযীযুল ফাতাওয়া৩২৪)

মৃতুু র পর বজণেীয় কাজ
(১) কানরা ইদন্তকানলর পর তার লাে মাদের উপর
রােনব ো বরাং শকাে োদেয়ার উপর রােনব। (আদ
দুররুল মুেতার-৩/ ৮৪)
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(২) সবনরর পদরপন্থী শকাে আচরর্ কানরা শেনক
িকাে ো পায় শসদদনক দবনেষভানব লিু রােনব।
শযমে: বড় আওয়ানজ ক্রন্দে করা, পদরনধয় বস্ত্র
দিোঁনড় শফনড় শফলা, মাো-বুক চাপড়ানো, জাদহলী
যুনগর েব্দ মুনে উচ্চারর্ করা ইতুাদদ শেনক
অবেুই দবরত োকনব। কারর্, এর ফনল মৃত
বুদিনক অনেক শিনত্র আযাব শভাগ করনত হয়।
তনব অন্তর বুদেত হওয়া এবাং মৃতুুনোনক শচাে
দদনয় অশ্রু শবর হওয়া সবর পদরপন্থী েয়, বরাং তা
সুন্নাত।
স্বয়াং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাম-এর
পুত্র হযরত ইবরাহীম রা.-এর ইদন্তকানলর পর
রাসূনলর সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাম শচাে দদনয়
পাদে শবর হনয়নি। (বুোরী েরীফ-হাদীস োং-৬২৯৪,
দতরদমযী েরীফ-হাদীস োং- ৯৮৪)

(৩) মৃত বুদিনক শগাসল শদয়ার পূনবণ তার পানে
বনস কুরআে দতলাওয়াত করনব ো বরাং সওয়াব
শরসােীর জেু কুরআে োেী করনত চাইনল তা অেু
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স্থানে করনব। তনব তা দবো পাদরশ্রদমনক হওয়া
জরুরী। (আদ্ দুররুল মুেতার-৩/ ৮৩, রহীদময়াহ-৮/ ১৯৭)
(৪) ইদন্তকানলর পরও পদণার দবধাে বহাল োনক।
তাই জীবদ্দোয় যানদর সানে শদো সািাৎ
োজানয়য দিল তারা মৃত বুদিনক শদেনত পারনব
ো। সুতরাাং শবগাো পুরুনষর লাে শবগাো
মদহলানদর জেু শদো দেনষধ, শতমদেভানব শবগাো
মদহলার লাে শবগাো পুরুনষর জেু শদো দেনষধ।
তনব স্বামীর-স্ত্রীর মৃতুুর পর এনক অপনরর শচহারা
শদেনত পারনব। (সূরা দেসা, আয়াত-২২, ফাতাওয়ানয়
োমী, ২/ ১৯৫-১৯৮/ আহসােুল ফাতাওয়া, ৪/ ২১৯/
ফাতাওয়ানয় মাহমূদদয়া, ২/ ৩৯৮)

এমদেভানব আত্মীয়-স্বজেনদর মধু শেনক যানদর
পরস্পনর শদো-সািাৎ োজানয়য, অনেক শিনত্র
শদো যায় তারা এনক অপরনক জদড়নয় ধনর কাোঁদনত
োনক। এ জাতীয় হারাম কাজ শেনক অবেুই দবরত
োকনব।
(৫) অনেনক মৃত বুদির িদব উদিনয় তা সাংরির্
কনর এবাং পদত্রকায় শদয়, যা অতুন্ত গদহণত কাজ,
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দবধায় তা শেনক দবরত োকনব। (আহসােুল ফাতাওয়া৪/ ২১৯)

(৬) মৃত বুদির পেম, শগাোঁফ, েে, কতণে করনব
ো। এমদেভানব তার চুল দাদড় আোঁচড়ানো শেনকও
দবরত োকনব। সমানজর অনেক মূেণ শলাক
মৃতবুদির োভীর েীনচর পেম কাোনক সুন্নাত
মনে কনর তানদর এ ধারর্া দিক েয়। (আদ্ দুররুল
মুেতার-২/ ১৯৮)

(৭) মৃতুুর পনর দবদভন্ন অজুহানত আমানদর শদনে
দাফনে শয শদরী করা হয় তা েরীআত সম্মত েয়।
কারর্, েরীআনত মুদণানক যত তাড়াতাদড় সম্ভব
দাফে করার দেনদণে শদয়া হনয়নি। এ বুাপানর
স্পষ্ট অনেকগুনলা হাদীস দবদুমাে রনয়নি। সুতরাাং
শবদে শদরী করার অবকাে শেই। কানজই মাদয়ুনতর
শিনল শমনয়নদর উপদস্থদতর জেু দাফনে শদরী করা
দিক েয়; বরাং তারা অেুপদস্থত োকনলও উপদস্থত
আত্মীয়-স্বজে তাৎিদর্কভানব দাফে কাযণ শেষ
কনর শফলনব, পনর তারা এনস কবর দযয়ারত
করনব এবাং দু‘আ করনব। তারা দূনর োনক এবাং
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এনস শদেনব- এই অজুহানত তানদর জেু দাফনে
দবলম্ব করা যানব ো। (দতরদমযী েরীফ-১/ ২০৬)
(৮) অনেনক মাদয়ুনতর শচহারা শদোনোর জেু
অনেক সময় েষ্ট কনর; অেচ এর জেু আলাদা
সময় বরাদ্দ করা দিক েয় বরাং স্বাভাদবক কাজ
কনমণর মনধু এো শসনর শেয়া কতণবু বা একান্ত
জরুরত পড়নল কাফে পরানোর পর জাোযার পূনবণ
অল্প সমনয়র মনধু শদদেনয় শদয়া যায়। দকন্তু
জাোযার পর বা কবনর শুইনয় শদোনো উদচত েয়।
এর মনধু কনয়ক রকনমর িদত রনয়নি। (আহসােুল
ফাতাওয়া-৪/ ২১৯)

(৯) অনেনক জাোযার জামাআনত শলাকসাংেুা বৃদি
করার জেু োো অজুহাত শপে কনর োনক। শযমে
তারা বনল োনক শয, এেে সকাল আে ঘদেকায়
জাোযা পড়নল জাোযায় শলাক সাংেুা শবদে হনব
ো। সুতরাাং বাদ শজাহর- বাদ জুমুআ জাোযার
োমায অেুদষ্ঠত হনব। তানদর এ কোও েরীআত
সম্মত েয়। মৃতুুর এ’লানের পর কানরা জাোযায়
যদদ শবদে শলাক উপদস্থত হয়, তাহনল এো তার
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ভানগুর দবষয় এবাং ফযীলনতর দজদেস। দকন্তু তাই
বনল জাোযার োমানয শবদে শলাক হাদজর করার
জেু জাোযার োমায এত দবলম্ব করার অেুমদত
শেই। এো গুোনহর কাজ। গুোনহর কাজ কনর শবদে
শলাক হাদজর করার দ্বারা মাদয়ুনতর শতা শকাে
ফায়দা হনবই ো; বরাং কবনর মু’দমনের জেু
িস্তুতকৃত জান্নানতর দবিাো, জান্নানতর শলবাস,
জান্নানতর হাওয়া শেনক বদঞ্চত হনয় যানব।
মৃত বুদি আমানদর কানরা মা হনত পানর, বাপ
হনত পানর, ভাই হনত পানর, শবাে হনত পানর; দকন্তু
তারা শকউ শতা আমানদর বান্দা েয়, বান্দা শতা
আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের। েরীআনতর হুকুম
লঙ্ঘে কনর দাফনে দবলম্ব করনল আল্লাহর দেকে
আমানদর জবাবদদহী করনত হনব। শুধু তাই েয়,
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাম এবাং ঐ
মৃত বুদির দেকেও জবাবদদহী করনত হনব।
সুতরাাং েরীআনতর হুকুম লঙ্ঘে কনর দাফনে দবলম্ব
করনল আল্লাহর দেকে আমানদর জবাবদদহী করনত
হনব। শুধু তাই েয়, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইদহ
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ওয়াসাল্লাম এবাং ঐ মৃত বুদির দেকেও জবাবদদহী
করনত হনব। সুতরাাং েরীআনতর হুকুম অমােু কনর
তার জাোযা ও দাফনে দবলম্ব কনর জান্নানতর
দবদভন্ন দেআমত শেনক তানক বদঞ্চত করার অদধকার
আমানদর শেই। (আহসােুল ফাতাওয়া-৪/ ২৪২)
(১০) অনেক শলাকনক শদো যায়- তারা মৃতুুর পর
লাে শদনের বাদড়নত বাপ-মানয়র সানে দাফে
করার ওদসয়ুত কনর যায়। অেচ এরূপ ওদসয়ুত
করা েরীআত সম্মত েয়, এবাং অেুনদর জেু শস
ওদসয়ুত পূর্ণ করাও দিক েয়। অনেনক এ ধরনের
ওদসয়ুত িাড়াও দেনজর আত্মীয়-স্বজনের লাে
শদনের বাদড়নত দেনয় যায়। এক শদে শেনক আনরক
শদনে দেনয় যায়, দবনদে শেনক শদনে দেনয় আনস।
অেচ এগুনলা দাফনে দবলম্ব হওয়ার কারর্ হওয়ায়
এ সব কাজ দেনষধ।
েরীআনতর ফয়সালা হল, শয বুদি শয স্থানে বা শয
েহনর মারা শগল, তানক তৎপাশ্বণবতণী মুসলমােনদর
শকাে শগারস্থানে দাফে কনর দদনত হনব। লাে
দূরবতণী শকাে স্থানে স্থাোন্তর করা যানব ো। কারর্,
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এনত দাফে দবলদম্বত হয় এবাং েবী সাল্লাল্লাহু
আলাইদহ ওয়াসাল্লাম-এর দেনদণনের দবনরাদধতা করা
হয়। তািাড়া অনেক োকা-পয়সারও অপচয় হয়।
সুতরাাং তা কনিারভানব পদরতুাজু।
উনল্লদেত দবষয়গুনলার িদত লিু রাো েুবই
গুরুত্বপূর্ণ দবষয়, অেচ এসব বুাপানর শবদে
বেদেলু লিু করা যায়। কানজই িনতুনকরই
উদচত (দবনেষ কনর দবদেষ্ট উলামানদর কতণবু
হনে) দেনজর সন্তাোদদ, পদরবার-পদরজে ও
আত্মীয়নদরনক সুস্থ অবস্থায় মাসআলাদে বুদঝনয়
আমল করার জেু শজার তাগীদ দদনয় যাওয়া,
যানত তার আত্মীয়রা এরূপ গদহণত কাজগুনলা ো
কনর। এিাড়াও কাফে-দাফনে দবলম্ব হওয়ার
আনরা যত কারর্ হনত পানর, তার সবগুনলা
পদরহার করা সকনলর জেু জরুরী কতণবু এবাং যত
কম সমনয় সম্ভব কাফে-দাফে কাযণ সমাধা করা
জরুরী। (বুোরী েরীফ-হাদীস োং-১৩১৫, আদ্ দুররুল
মুেতার-৬/ ৬৬৬, আল বাহরুর রাদয়ক-২/ ৩৩৫, আহসােুল
ফাতাওয়া-৪/ ২০৯, ২১০, আহকানম মাদয়ুত, ৮৫)
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(১১) অনেক জাোযার শিনত্র আনরকদে বদরসম
লিু করা যায় শয, জাোযার োমানযর পূনবণ
সমনবত মুসদল্লনদরনক দজজ্ঞাসা করা হয়, শলাকদে
শকমে দিনলে? সকনল উত্তর শদয়, ভাল দিনলে।
এর ফযীলত বর্ণো করা হয় শয, যদদ দতেজে
শলাক কানরার বুাপানর ভাল বনল সািু শদয়,
তাহনল আল্লাহ তানক মাফ কনর শদে। এবাং তানক
জান্নাতবাসী কনরে। এ হাদীস শতা দিক দকন্তু এর
অেণ এ ভানব জবরদদিমূলক সািু উসূল করা েয়।
বরাং এর অেণ হল, শলানকরা তানদর দেজস্ব
আনলাচোয় স্বতঃস্ফূতণভানব মুদণা বুদির িোংসা
করনব শয, আহ! অমুক বুদি দুদেয়া শিনড় চনল
শগনি, শলাকো বড় ভাল মােুষ দিল! এ ধরনের
স্বতঃস্ফূতণ িোংসা যদদ মু’দমেনদর শেনক িকাে
পায়, তাহনল শসো সদতুই ভানগুর দবষয় এবাং
ফযীলনতর দজদেস দকন্তু জবরদদি সািু উসূল
করার দ্বারা এ ফযীলত হাদসল হয় ো। বরাং
অনেনক বাধু হনয় দমেুা সািু শদয় এবাং এমে
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কো মুনে বনল যা তার অন্তর স্বীকার কনর ো।
এরূপ করা উদচৎ েয়।
(১২) জাোযার োমায একাদধক বার পড়া হয় এো
েরীআত সম্মত েয়। বরাং তা একবার হওয়াই
বাঞ্ছেীয়। হুাোঁ, যদদ মৃত বুদির শকাে ওলী
জাোযায় েরীক ো হনয় োনক এবাং তার পি
শেনক পূনবণ আদায়কৃত োমানযর অেুমদতও ো
শেনক োনক, তাহনল শসই ওলী পূনবণর োমানয যারা
অেুপদস্থত দিল তানদরনক দেনয় দদ্বতীয়বার জাোযা
োমায পড়নত পানর। দকন্তু িেমবার যদদ জাোযায়
শকাে ওলী েরীক হনয় োনক বা জাোযা পড়ার
অেুমদত দদনয় োনক, তাহনল শসনিনত্র দদ্বতীয়বার
জাোযার োমায পড়া জানয়য েয়। (ফাতাওয়ানয়
োমী-২/ ২২২-২২৩, আহসােুল ফাতাওয়া-৪/ ২১৩)

(১৩) শতমদেভানব গানয়বাো জাোযার শয িো চালু
রনয়নি, তা-ও হাোফী মাযহানব সহীহ েয়।
গানয়বাো জাোযা জানয়য োকনল েবীজী সাল্লাল্লাহু
আলাইদহ ওয়াসাল্লাম-এর অনেক দিয় সাহাবী রা.
দবদভন্ন দজহানদ শয েহীদ হনয়নিে, েবী সাল্লাল্লাহু
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আলাইদহ ওয়াসাল্লাম অবেুই মদীোয় শেনক
তানদর গানয়বাো জাোযা পড়নতে। অেচ েবী
সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাম এরূপ কনরেদে। শয
দু’দে ঘেো উনল্লে কনর শকউ শকউ এ দবষয়দেনক
জানয়য বলনত চাে, মূলত শসগুনলা গানয়বাো
জাোযা দিল ো। বরাং েবী সাল্লাল্লাহু আলাইদহ
ওয়াসাল্লাম আল্লাহর কুদরনত লাে সচনি শদনে
শদনে জাোযা পদড়নয়নিে। যদদও লাে দূনর দিল,
দকন্তু আল্লাহ তা‘আলার পি শেনক দবনেষ
ইদন্তজানমর কারনর্ তা সম্ভব হনয়দিল বনল হাদীনস
উনল্লে রনয়নি। সুতরাাং ঐ ঘেো দ্বারা গানয়বাো
জাোযার দলীল শপে করা সহীহ েয়। (ফাতহুল
ক্বদীর, ২/ ৮১/ , জাওয়াদহরুল ফাতাওয়া-২/ ১৮,
ফাতাওয়ানয় মাহমূদদয়া-৭/ ২২৭)

(১৪) আনরকদে বদরসম হল, অনেনক জাোযার
োমানযর পনর মুদণার শচহারা শদোয়। অেচ জাোযা
োমানযর পনর মুদণার শচহারা আর ো শদোনো
উদচত। কারর্, িেমত এনত দাফে দবলদম্বত হয়,
যা েরীআনত দেদষি। (আহসােুল ফাতাওয়া-৪/ ২১৯,
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ফাতাওয়ানয় মাহমূদদয়া- ২/ ৩৯৮, বুোরী েরীফ-হাদীস োং২৬৯৭)

দদ্বতীয়ত জাোযার পর মুদণার বুাপানর ভাল-মনন্দর
ফয়সালা হনয় যায়। অনেনকর শচহারায় পদরবতণেও
আনস। তানত আল্লাহ ো করুে, তার শচহারা
শদোনো হনল মানঝ কু-ধারর্ার সৃদষ্ট হনত পানর, যা
মুদণার জেু েুবই োরাপ। কারর্, মুদমেনদর ধারর্ার
দভদত্তনত অনেক ফয়সালা হনয় োনক। কানজই
জাোযার োমানযর পর দবনেষ কনর কবনর
মাদয়ুতনক শরনে মুদণার শচহারা শদোনোর িো ব্
করা উদচত।
(১৫) আনরকদে বদরসম এই শয, মুদণানক কাোঁনধ
কনর কবরস্থানে শেয়ার সময় শলানকরা উচ্চঃস্বনর
কাদলমানয় তাদয়ুবা ও কাদলমানয় োহাদাত পড়নত
োনক, এো দিক েয়। (বুোরী েরীফ, হাদীস োং-২৬৯৭,
আদ দুররুল মুেতার-২/ ২৩৩, আহকানম মাদয়ুত-২৪০,
ইমদাদুল মুফতীে-১৬৪, আল বাহরুর রাদয়ক্ব, ২/ ৩৩৬)

বরাং এনিনত্র স্বাভাদবক গদতনত েীরনব দু‘আ
কালাম পাি করা এবাং মুদণার জেু মনে মনে
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ইদিগফার পড়নত পড়নত কবরস্থানের দদনক অগ্রসর
হওয়া কতণবু। শকাে রকম হাসাহাদস বা রাং
তামাোর কো বলনব ো। দচল্লাদচদল্ল কনর কান্নাকাদে
করনব ো; বরাং মনে মনে দচন্তা করনব শয, আজ
শযভানব আদম মুদণানক দেনয় যাদে, আগামীনত শয
শকাে সময় দিক এভানব আমানকও শলানকরা কাোঁনধ
কনর কবরস্থানে দাফে কনর আসনব। এর জেু
আমার দক িস্তুদত আনি বা িস্তুদত শেয়ার জেু
আদম শকে দবলম্ব করদি।
অনেক স্থানে মাদয়ুনতর োনের উপর কাদলমা বা
আয়াতুল কুরসী ইতুাদদ আয়াত েদচত চাদর দদনয়
মাদয়ুতনক শিনক শদয়া হয়, আবার অনেনক
কাফনের কাপনড় আয়াতুল কুরসী বা অেু শকাে
আয়াত দলনে শদয়, এ সবই োজানয়য। শকেো, এর
দ্বারা পদবত্র কুরআনের আয়ানতর শবহুরমতী ও
অবমােো হয়। অনেক শিনত্র কুরআনের আয়ানত
োপাক শলনগ দগনয় তা গুোনহর কারর্ হনয় দাোঁড়ায়।
সুতরাাং এ জাতীয় িো পদরহার কনর মদহলা
মাদয়ুতনক সাধারর্ চাদর দ্বারা শিনক দদনব। পুরুষ
www.islamijindegi.com

মাদয়ুতনক িাকার শকাে িনয়াজে শেই, তারপরও
িাকনত চাইনল সাধারর্ চাদর দ্বারা িাকনত পানর।
(বুোরী েরীফ, হাদীস োং-২৬৯৭, আহসােুল ফাতাওয়া-১/
৩৫১, ফাতাওয়ানয় মাহমূদদয়া-২/ ৪০১)

(১৬) অনেনক লানের আনগ আনগ বা পাোপাদে
চলনত োনক, এোও দিক েয়। বরাং লাে বহেকারী
বুতীত সকনলই লানের দপনি দপনি চলনব এবাং
লাে জদমনে রাোর পূনবণ শকউ বসনব ো। (আবু
দাউদ েরীফ, হাদীস োং-৩১৮০, আদ্ দুররুল মুেতার-২/
২৩৬, আল বাহরুর রাদয়ক-২/ ৩৩৩)

(১৭) জাোযা োমানযর পর অনেক স্থানে দাফনের
পূনবণ সদম্মদলতভানব দু‘আও মুোজাত করা হয়, এো
োজানয়য। েরীআনত এর শকাে দভদত্ত শেই।
েরীআনতর দৃদষ্টনত জাোযাই হনে মুদণার জেু
দূ’আ স্বরূপ| সুতরাাং উি দু‘আর পর আনরকদে
দু‘আ করার অেণ হনে পূনবণর দু‘আদে যোেণ দিল ো
এমে মনে করা। এো শয কত বড় অপরাধ, তা
সহনজই অেুনময়! সুতরাাং এ রসম ব্ করা
অপদরহাযণ কতণবু। (বুোরী েরীফ ২/ ৬৫২, আল বাহরুর
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রাদয়ক ২/ ৩২১, আহসােুল ফাতাওয়া-১/ ৩৫২, েুলাসাতুল
ফাতাওয়া-১/ ২২৫)

তনব দাফে কাযণ শেষ হওয়ার পর সূরা-কালাম
পনড় সদম্মদলতভানব মুোজাত করা যায়।
(ফাতাওয়ানয় োমী-২/ ২৩৭)

(১৮) জাোযার বুাপানর আনরকদে বদরসম হল,
দবো অপারগতায় মসদজনদ জাোযা পড়া।
েরীআনতর দৃদষ্টনত মসদজনদ জাোযা পড়া মাকরূহ।
চাই জাোযা ও মুসল্লী মসদজনদ োকুক বা লাে
মসদজনদর বাইনর এবাং মুসল্লী মসদজনদর দভতনর
োকুক, সবণাবস্থায় জাোযার োমায মাকরূহ হনব।
এভানব জাোযা পড়নল জাোযার ফরনয শকফায়া
আদায় হনয় যানব বনে; দকন্তু সকনলই জাোযার
োমায পড়ার দবরাে সওয়াব শেনক মাহরূম হনয়
যানব। সুতরাাং দবো অপারগতায় কেনো মসদজনদ
জাোযা োমায ো পড়া উদচত। বরাং মসদজনদর
সামনে জাোযা োমানযর জেু স্থাে রাো উদচত।
উনল্লেু, দেয়ম হল- শকাে মানি-ময়দানেই জাোযা
োমায পড়া, অবেু শযোনে জাোযা োমায পড়ার
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মত শকাে স্থাে শেই বা স্থাে আনি দকন্তু বৃদষ্টবাদনলর কারনর্ শসোনে পড়া সম্ভব হনে ো। এ
ধরনের অপারগতার শিনত্র মসদজনদ জাোযা
োমায পড়ার অবকাে আনি। তনব শস শিনত্রও
এতেুকু শচষ্টা করা দরকার, যানত কনর মুদণানক
মসদজনদর দভতনর িনবে করানত ো হয়। বরাং
ইমাম বরাবর বাইনর শকাে বুবস্থা রােনব।
(ফাতাওয়ানয় োমী, ২/ ২২৪-২২৫, আলবাহরুর রাদয়ক ২/
৩২৭, োসবুর রায়াহ ২/ ২৭৫)

(১৯) স্বাভাদবক ভানব জাোযা বতরী হনয় যাওয়ার
পর ওয়াদিয়া োমানযর সময় হনয় শগনল জাোযার
োমায ফরয োমায পরবতণী সুন্নাত আদানয়র পর
আদায় করনব। (আদ্ দুররুল মুেতার-২/ ১৬৭, ইমদাদুল
ফাতাওয়া-১/ ৭৩৭)

দাফে পরবতণী করর্ীয় কাজ
(১) আত্মীয়-স্বজনেরা মৃত বুদির জেু আল্লাহর
দরবানর মাগদফরানতর দু‘আ করনত োকনব।
দকতানব রনয়নিঃ
-هدية االحياء اىل االموات
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অেণ: ইদিগফার হনে জীদবতনদর পি শেনক
মৃতনদর জেু হাদদয়া স্বরূপ। (শুআবুল ঈমাে দলল
বাইহাকী-হাদীস োং ৭৫২৭)

এ শিনত্র আল্লাহ তাআলা দেনজই দু‘আ
দেদেনয়নিে:
(ক) رىب ارحمهما كما ربياىن صغريا
অেণ: শহ আল্লাহ! তুদম (দপতা-মাতার) তানদর িদত
অেুগ্রহ কর শযমেদে তারা কনরনিে আমানদর সানে
বেেনব। (সূরা-বেী ইসরাঈল, আয়াত-২৪)
(ে) ربنا اغفرىل ولوالدى وللمؤمنني يوم يقوم احلسابঅেণ: শহ আল্লাহ! আমানক এবাং আমার দপতামাতানক আর সকল মুদমেনদরনক দহসাব দদবনস
িমা করুে। (সূরা ইবরাহীম, আয়াত-৪১)
মৃতরা দেনজর অনেক শেক আমল শদনে
আিাযণাদিত হনয় আল্লাহর দরবানর দজজ্ঞাসা
করনব, আয় আল্লাহ! এসব আমল শতা আদম
দুদেয়ায় োকনত কদরদে, তনব এগুনলা শকানেনক
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আসনলা? আল্লাহ বলনবে, শতামার শেক আওলাদরা
শতামার জেু দু‘ই ইদিগফার কনরনি। (মুসোনদ
আহমাদ : ১/ ৫০৯)

(২) দবদভন্ন েফল ইবাদত কনর তার সওয়াব মৃত
বুদির োনম বেদেনয় দদনব। একই ইবাদনতর
সওয়াব একাদধক বুদির জেু পািানল সবাই তার
পদরপূর্ণ সওয়াব পানব। আর শয এই সওয়াব
শরসােী করনব শসও ঐ পদরমার্ সওয়ানবর ভাগী
হনব। পূনবণ কৃত েফল ইবাদানতর সওয়াব শরসােী
ো কনর োকনল পনর দেয়ত করনলও তা মৃনতর
রূনহ শপ নোঁ ি যানব। (ফাতাওয়ানয় োমী-৩/ ১৫১, ১৫২)
মৃত দপতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের জেু সওয়াব
শরসােী করা তানদর হক বা িাপু এবাং এো
জীদবতনদর কতণবু। জীদবতরা মুদণা দপতা-মাতা ও
আত্মীয়-স্বজনের জেু যতেুকু করনব, তারা মৃতুুর
পর তানদর জীদবত আত্মীয়নদর শেনক শসরূপ
পানব। কুরআনে কারীনম আল্লাহ তা‘আলা দপতামাতার জেু দকভানব আল্লাহর দরবানর দু‘আকরনত
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হনব তার েব্দগুনলাও দতদে দেনজও দেদেনয়
দদনয়নিে, আর তা কবুল করার ওয়াদাও কনরনিে।
(সূরা বেী ইসরাঈল, ২৪)

সুতরাাং দপতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের জেু
ঈসানল সওয়াব বা সওয়াব শরসােী করা েুবই
দরকার। হাদীস েরীনফ এনসনি, মােুষনক যেে
কবনর দাফে করা হয়, তেে তার অবস্থা ডুবন্ত
মােুনষর েুায় হনয় যায়। েদীনত বা সাগনর যদদ
জাহাজ তদলনয় যায়, তেে মােুষ শযমে দদনেহারা
হনয় চতুদদণনক হাত মারনত োনক এই ধারর্ায় শয,
হানত শকাে দকিু আনস দকো যা আোঁকনড় ধনর শস
দেনজর জাে বাোঁচানত পানর। মুদণারও শস অবস্থাই হয়
এবাং শস জীদবতনদর সওয়াব শরসােীর অনপিা
করনত োনক। যদদ তার আপেজে, আত্মীয়-স্বজে
বা ব্ু-বা্ব দকিু সওয়াব শরসােী কনর, তাহনল
আল্লাহ তা‘আলা শসোনক বহু গুর্ বৃদি কনর
জীদবতনদর পি শেনক তানদর শেদমনত হাদদয়া
দহনসনব শপ োঁনি শদে। (শুআবুল ঈমাে দলল বাইহাকী,
হাদীস োং-৭৫২৭, দমেকাত-২০৬)
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এ বুাপানর বুোরী েরীনফ সুস্পষ্ট বহু হাদীস
দবদুমাে রনয়নি। অনেনক ো জাোর দরুে সওয়াব
শরসােীনক অস্বীকার কনর োনক। এো ভুল, বরাং
সওয়াব শরসােী সহীহ ও সুন্নাত। (বুোরী েরীফ-হাদীস
োং-৬৬৯৯, ফাতাওয়ানয় োমী-৩/ ১৫২)

(৩) মৃত বুদির দেকেজে ও ব্ু-বা্বনদরনক
যোসম্ভব ইজ্জত সম্মাে করনব। েবীজী সাল্লাল্লাহু
আলাইদহ ওয়াসাল্লাম-এর িেমা স্ত্রী হযরত
োদীজার রা. ইদন্তকানলর পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আলাইদহ ওয়াসাল্লাম তার আত্মীয়-স্বজেনদর দেকে
হাদদয়া পািানতে। (বুোরী েরীফ-হাদীস োং-৩৮১৬,
মুসদলম েরীফ- হাদীস োং-২৪৩৫)

(৪) তার দেকেজে ও ব্ু-বা্বনদর িদত তানদর
দবপদ আপনদর সময় সহায়তার হাত সম্প্রসাদরত
করনব। (দতরদমযী েরীফ-২/ ১২)
(৫) মৃত বুদির ঋর্ ও আমােত যা অেুরা তার
কানি পায় তা তার মাদলকনদর দেকে শপ োঁনি দদনব।
শকাে হক অোদায় োকনল চাই তা বান্দার হক
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শহাক (নযমে-গীবত, কাউনক কষ্ট শদয়া, কানরা
োকা-পয়সার শেয়ােত করা ইতুাদদ) বা আল্লাহর
হক শহাক (নযমে- োমায, শরাযা, হজ্জ, যাকাত
ইতুাদদ) তা পদরনোধ ও আদায় করার বুবস্থা
করনব। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাম
বনলে, শকাে আল্লাহওয়ালা ঋর্ আদায় ো কনর
মারা শগনল কবনর তানক জান্নানতর দেআমত শেনক
বদঞ্চত রাো হয়। শকাে শকাে হাদীনস আনি, তানক
বন্দী কনর রাো হয়। ফনল শস েুব শপনরোে োনক।
অতঃপর আত্মীয়-স্বজেরা উি ঋর্ আদায় কনর
দদনল দেআমত শপনত োনক। (বুোরী েরীফ-হাদীস োং২১২৭, আবু দাউদ েরীফ-হাদীস োং-৩৩৪১, আদ দুররুল
মুেতার-৬/ ৭৬০)

শকাে দপতা বা মাতা দুদেয়ার শজলোোয় বদন্দ হনল
সন্তােরা তানক মুি করার জেু যাবতীয় শচষ্টা
তদবীর চাদলনয় যায়। শয শকাে উপানয় তানক মুি
কনর আনে। অেচ দপতা তানক মুি করার জেু
সন্তােনদরনক বনল যায় ো। দিক তদ্রূপ সন্তােনদর
কতণবু হল তারা স্বীয় দপতা-মাতা বা আত্মীয়নদরনক
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তানদর ঋর্ পদরনোধ কনর আদেরানতর শজলোো
শেনক মুি করনব। দকন্তু সন্তােনদর এই অেুভূদত
জাগ্রত করার দাদয়ত্ব হনে দপতা-মাতা উভনয়র।
আর এই অেুভূদত শকবল শসই সন্তানের মানঝই
জাগ্রত হনব যানক তার দপতা-মাতা দীেী দেিায়
দেদিত ও ইসলামী তাহযীব তামাদ্দুনে পদরপক্ব
কনর শরনে যানব। পািাতু দেিায় দেদিত কনর
শরনে শগনল এবাং তানদরনক দীেদার বাদেনয় ো
শগনল বা দ্বীেদার বাোনোর বুবস্থা ো কনর শগনল
সন্তানের মনধু এই অেুভূদত জাগ্রত হওয়ার আো
দুরাো বব দকিু েয়।
(৬) মৃত বুদি শকাে জানয়য ওদসয়ুত কনর শগনল
তার শরনে যাওয়া সম্পদত্তর দতে ভানগর এক ভাগ
দ্বারা তা পূরর্ করনব। এর শবদে ওদসয়ত কনর
শগনল তা পূরর্ করা ওয়াদরেনদর জেু জরুরী েয়।
(আদ দুররুল মুেতার-৬/ ৭৬০)

(৭) মানঝ মনধু তানদর কবর দযয়ারত করনব।
হাদীস েরীনফ কবর দযয়ারনতর দেনদণে ও ফযীলত
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বদর্ণত হনয়নি। দবনেষ কনর সন্তানের জেু িদত
শুক্রবার দপতা-মাতার কবর দযয়ারনতর অনেক
ফযীলত বদর্ণত হনয়নি। (শুআবুল ঈমাে দলল বাইহাকীহাদীস োং-৭৫২২, দমেকাত েরীফ, ১/ ১৫৪, রদ্দুল মুহতার২/ ২৪২)

সুতরাাং সম্ভব হনল িদত শুক্রবানর কবর দযয়ারত
করা উদচত। িদত শুক্রবার সম্ভব ো হনল যেেই
সুনযাগ হয় তেেই দপতা-মাতা ও অেুােু
মুরব্বীনদর কবর দযয়ারত করনব। এনত আদেরানতর
কো স্মরর্ হয় এবাং পরকানলর জেু িস্তুদত গ্রহর্
করা সহজ হয়। কবনর মাদয়ুতনক দাফে করার
পরপরই কবর দযয়ারত করা যায় এবাং একাকী বা
সদম্মদলত উভয় সূরনতই দু‘আ করা জানয়য। কবর
দযয়ারনতর দেয়ম এই শয, সম্ভব হনল মুদণার পানয়র
দদক দদনয় কবনরর পদিম পানশ্বণ দগনয় পূবণমুেী হনয়
অেণাৎ মুদণার শচহারামুেী হনয় দাোঁড়ানব। িেনম
কবরবাসীনদরনক এইভানব সালাম করনব :
 يغفر الله لنا ولكم انتم لنا،السالم عليكم يا اهل القبور
سلف وحنن باالثر
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এরপর সম্ভব হনল সূরা ইয়াসীে দতলাওয়াত করনব
বা কমপনি সূরা ফাদতহা একবার, সূরা ইেলাস
দতেবার এবাং দরূদ েরীফ এগারবার পনড় মুদণার
জেু সওয়াব শরসােী করনব। যদদ ঐ অবস্থায়
পূবণমুেী হনয় দুআ কনর, তাহনল হাত তুলনব ো।
আর যদদ দকবলামুেী হনয় দু‘আকনর, তাহনল হাত
তুলনত পানর। এরপর আদনবর সানে কবরস্থাে
শেনক চনল আসনব এবাং কবরবাসীনদর শেনক
েসীহত হাদসল করনব। (রদ্দুল মুহতার, ২/ ২৪২, ইমদাদুল
ফাতাওয়া-১/ ৫০০, আহসােুল ফাতাওয়া-৪/ ২১২)

মদহলানদর ইদ্দত পালনের দেয়ম
মৃত বুদি যদদ পুরুষ হয়, তাহনল তার স্ত্রী গভণবতী
ো হনল চার মাস দেদদে ইদ্দত/ শোক পালে
করনব। আর গভণবতী হনল সন্তাে িসব হওয়া পযণন্ত
ইদ্দত পালে করনব। ইদ্দত পালনের অেণ হল,
স্বামী-স্ত্রী শয ঘনর বসবাস করত, উনল্লদেত সময়
অদতবাদহত হওয়া পযণন্ত ঐ ঘনরই তানক অবস্থাে
করনত হনব। দচদকৎসা বা জীদবকার িনয়াজে িাড়া
বাদড় শেনক বাইনর শবর হওয়া জানয়য েয়। সুতরাাং
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ইদ্দত অবস্থায় শকাোও শবড়ানত যাওয়া, শরাগী
শদেনত যাওয়া বা শকাে অেুষ্ঠানে যাওয়া োজানয়য
ও হারাম। তািাড়া ইদ্দত শেষ হওয়া পযণন্ত শকাে
রকম সাজ-সজ্জা গ্রহর্ করাও দেনষধ।
কানজই ইদ্দত শেষ হওয়া পযণন্ত অলাংকার পরা,
হানত শমনহদী লাগানো, আতর বা েুেবু লাগানো,
সাজনগানজর কাপড় পরা, দচকে দাোঁনতর দচরুদে
দ্বারা চুল আোঁচড়ানো বা এ ধরনের যত সাজ-সজ্জা
মদহলারা কনর োনক তা সবই দেনষধ। এ অবস্থায়
একদম সাদাদসধা োকা জরুরী। এমেদক পাে
োওয়ায় অভুি োকনল তা শেনয় শিাে লাল করা
যানব ো।
বদর্ণত মাসআলাদে সম্পনকণ সমানজর অদধকাাংে
মদহলারাই অজ্ঞ। সুতরাাং মাসআলাদের বুাপানর
বুাপক আনলাচো ও িচার হওয়া জরুরী। (আদ
দুররুল মুেতার- ৩/ ৫১০, ৫১১, ৫৩১, দহদায়া-২/ ৪২৩, ৩/
৪২৭)
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এিাড়া যত আত্মীয়-স্বজে রনয়নি, তানদর মৃতুুনত
মাত্র দতেদদে শোক পালে করনব। এর শবদে
জানয়য শেই। হযরত আবু সুদফয়াে রা.-এর
ইদন্তকানলর তদীয় কেুা রাসূলল্ল
ু াহ সাল্লাল্লাহু
আলাইদহ ওয়াসাল্লাম দবদব উম্মুল মুদমেীে হযরত
উনম্ম হাবীবা রা. দতে দদে শোক পালে শেষ
শমনহদী বুবহার কনরদিনলে এবাং বনলদিনলে,
রাসূলুল্লাহর সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাম
ইদন্তকাল হনয় শগনি, তাই শমনহদী বুবহানরর শকাে
িনয়াজে দিল ো। দকন্তু গতকাল আমার দপতার
ইদন্তকানলর আমার দতেদদনের শোক পালে শেষ
হনয় শগনি এোনক কানজ পদরর্ত কনর শদোনোর
জেুই এ শমনহদী বুবহার কনরদি।
দ্রুত সম্পদ বণ্টে জরুরী
কাফে-দাফে শেনষ যত তাড়াতাদড় সম্ভব শকাে
হক্কােী আদলম মুফতীর মাধুনম ওয়াদরেনদর মানঝ
মীরাি বণ্টে কনর িনতুকনক তার দেধণাদরত অাংনে
তার মাদলকাো বুদঝনয় দদনব। োবাদলগ শিনল বা
শমনয়র অাংে-ইয়াতীনমর দযদে অদভভাবক বা মুরব্বী
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হনব এবাং ইয়াতীম ও তার ধে-সম্পদ দযদে
শদোশুো করনবে, তার হানত বুদঝনয় দদনব। এো
েুবই জরুরী। (সূরা দেসা, আয়াত-৬/ মাআদরফুল কুরআে,
২/ ৩০৬)

কারর্, জরুরী দভদত্তনত এো করা ো হনল িেমত
ওয়াদরেনদর মনধু শকউ োবাদলগ োকনল তার মাল
োওয়া পড়নব। আর ইয়াতীনমর মাল োওয়া মানে
জাহান্নানমর আগুে দ্বারা উদর/নপে ভদতণ করা।
আল্লাহ তাআলা ইরোদ কনরে, ‘দেিয়ই যারা
ইয়াতীনমর মাল অেুায়ভানব ভির্ কনর, তারা
তানদর শপনে আগুে ভনর’।
হুাোঁ, যদদ শকউ স্ত্রীনক গভণবতী অবস্থায় শরনে মারা
যায়, তাহনল তেে বাচ্চা িসব হওয়া পযণন্ত মীরাি
বণ্টনে দবলম্ব করনব। কারর্, শপনে শিনল দক শমনয়
তা জাো শেই। আর উভনয়র মীরাি এক সমাে েয়,
তাই শদরী করার িনয়াজে রনয়নি। (ইসলানহ
ইেদকলানব উম্মত-সূত্র : আহকানম মাদয়ুত-১৯০)
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দদ্বতীয়ত ওয়াদরেনদর মনধু শকউ োবাদলগ ো
োকনলও শবােনদর অাংে শগাো সম্পনদ রনয়নি।
আর দ্রুত মীরাস বণ্টে ো করা হনল েরঈ অেুমদত
বুতীত তানদর সম্পদ ভির্ করা হয়, এোও
জুলুনমর পযণায়ভুি এবাং অনেুর হক েষ্ট করার
োদমল। তািাড়া এর দ্বারা দেনজরও হারাম োওয়া
হয়, স্ত্রী-সন্তােনদরনকও হারাম োওয়ানো হয়।
ইয়াতীনমর শদোশুোর ফযীলত
শকউ যদদ ইয়াতীম তো োবাদলগ শিনলনমনয় শরনে
মারা যায়, তাহনল শস শযে দীেী দেিা লাভ করনত
পানর মৃত বুদির দেকেজেরা শসদদনক দবনেষভানব
শেয়াল রােনব। হাদীস েরীনফ ইয়াতীনমর
শদোশুো করার অনেক ফযীলত বদর্ণত হনয়নি।
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাম ইরোদ
কনরে, আদম ও ইয়াতীনমর লালে-পালেকারী এই
দুই আেুনলর মত। অেণাৎ হানতর দুদে আেুল শযমে
পাোপাদে আনি তদ্রূপ ইয়াতীনমর লালেপালেকারী জান্নানত আমার সানে পাোপাদে
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অবস্থাে করনব। (বুোরী েরীফ-হাদীস োং- ৫৩০৪,
৭১৩৮, মুসদলম েরীফ-হাদীস োং-১৮২৯)

দবধবা মদহলার দববাহ শদয়া েরীয়নতর হুকুম
ইয়াতীম বাচ্চার শদোশুো বা এ ধরনের শকাে েরঈ
উযর ো োকনল আত্মীয়-স্বজে দবধবা মদহলানদর
দববানহর বুবস্থা করনব। কুরআনে কারীনম
তানদরনক দববাহ শদয়ার িদত উৎসাদহত করা
হনয়নি। ইরোদ হনে, শতামানদর মনধু যারা দবধবা
তানদরনক দববাহ কদরনয় দাও। (সূরা বাকারা-আয়াত২৩৪/ ২৪০, সূরা েূর, আয়াত-৩২)

হযরত েবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাম
এর দবদবগনর্র মনধু হযরত আদয়ো রা. িাড়া
সবাই দিনলে দবধবা। (সীরানত োতামুল আদম্বয়া-২৬,
তাকদমলানয় ফাতহুল মুলদহম-১/ ৯৭)

দবধবানদরনক দববাহ ো শদয়া বা তানদর দববাহ ো
বসা দহন্দুয়ােী িো। শকউ এ িোনক পিন্দ করনল
তার ঈমাে োকনব ো। ইসলাম দবধবাদববাহনক
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বুাপক করার বুাপানর অনেক তাকীদমূলক বাকু
বুবহার কনরনি। (মুসোনদ আহমদ-হাদীস োং-১৯৮০৭)
দবধবা দববানহর মনধু বহুদবধ কলুার্ রনয়নি এবাং
তা ো করার মনধু অনেক িদতর আোংকা রনয়নি।
শযমে, তানদর দববাহ ো হনল দযো বুাপক হনয়
এমে শরাগ িদড়নয় পড়নব, যার োম পূনবণর
শলানকরাও শুনেদে।
দাফে পরবতণী বজণেীয় কাজ
সওয়াব শরসােীর োনম বতণমানে এমে অনেক কাজ
করা হয়, েরীআনত যার শকাে দভদত্ত শেই।
(১) জন্মবাদষণকী, মৃতুুবাদষণকী পালে করা, এ সব
ইহুদী, েৃষ্টাে ও দহন্দুনদর সাংস্কৃদত। দীেী ইলম ো
োকার দরুে এ সব দবদআত ও বদরসম
মুসলমােরা ভাল কাজ মনে কনর চালু কনর
দদনয়নি। এগুনলা মারাত্মক গুোনহর কাজ। এ
ধরনের গুোহ শেনক অনেনকর তাওবাও েসীব হয়
ো। সুতরাাং এগুনলা অবেুই তুাগ করা কতণবু।
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(বুোরী েরীফ-হাদীস োং-৫৮৯২, মুসদলম েরীফ, হাদীস
োং-২৫৯)

েরীআনতর দৃদষ্টনত সারা বির বাপ-মানয়র জেু
সওয়াব শরসােী করা কতণবু। এর েরীআত শকাে
দদে তাদরে দেদদণষ্ট কনরদে। সুতরাাং আমানদর
জেুও মৃতুুর দদেনক সওয়াব শরসােীর জেু দেদদণষ্ট
কনর শেয়া জানয়য শেই, তারপরও একদদে যদদ
একেু শবদে করনত মনে চায় তা করনব, দকন্তু শসো
দিক মৃতুুর তাদরনে হওয়া জরুরী মনে করনব ো
বরাং; শয শকাে দদে করনল চলনব।
(২) সওয়াব শরসােীর জেু অনেনক দতে দদো,
সাত দদো, দত্রো, চদল্লো বা এ জাতীয় রসমী
অেুষ্ঠাে কনর, কুলোেী কনর, মীলাদ পড়ায়,
ধুমধানমর সানে ধেী শলাক ও আত্মীয়-স্বজে
দাওয়াত কনর োওয়ায় ইতুাদদ। এগুনলা ভুল ও
দহন্দুয়ােী তরীকা। েরীআনতর দৃদষ্টনত েুেীর সময়
দাওয়াত োওয়ানোর দেয়ম। আর দপতা-মাতা ও
অেুােু আত্মীয়-স্বজনের মৃতুু শকাে েুেীর দবষয়
েয়। তাই এ সময় দাওয়াত োওয়ানো কুসাংস্কার।
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একান্ত যদদ সওয়াব শপ োঁিানোর জেু শকউ োো
োওয়ানত চায়, তাহনল শুধু গরীবনদরনক দাওয়াত
কনর োওয়ানব। আর উন্নতমানের গরীব হনে গরীব
তাদলনব ইলম। সুতরাাং তানদরনক োওয়ানোর
উনদ্দনেু শকাে ভাল মাদরাসার দলল্লাহ শবাদডাংনয়
উি োকা দদনয় দদনব। (রদ্দুল মুহতার, ২/ ২৪০,
আহকানম মাদয়ুত-২৪১, ফাতাওয়ানয় দারুল উলুম-৫/ ৪৪,
ফাতাওয়া রহীদময়া-১/ ৩৯৬)

বলা বাহুলু, মুদণানক কবনর রাোর পরবতণী মুহূতণ
হনতই শস সন্তাোদদ এবাং আত্মীয়নদর পি শেনক
সওয়াব শরসােীর অনপিা করনত োনক। আর
আত্মীয়-স্বজে চায় দত্রে দদে বা চদল্লে দদে পর তা
পািানত। তাহনল তা কত বড় দেবুণদিতা! কানরা
দপতা যদদ শকাে কারনর্ শজনল যায়, তাহনল শকাে
আহমক শিনল আনি দক শয চদল্লে দদে পর দপতানক
শজল শেনক শবর করার তদবীর শুরু কনর? দেিয়ই
ো! সুতরাাং দত্রো, চদল্লো দহন্দুয়ােী িো, তা
অবেুই পদরতুাগ করা উদচত। (ফাতাওয়ানয় রেীদদয়া,
১৩৭)
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অনেনক োকা-পয়সার দবদেমনয় অেণাৎ চুদির
মাধুনম কুরআে ও েবীো েতম, মীলাদ ইতুাদদ
পদড়নয় সওয়াব শরসােী কনর অেবা চুদি িাড়া
এমদেনতই হাদদয়া বনল দতলাওয়াতকারীনদর দকিু
োকা-পয়সা দদনয় োনক। তানদর এ কাজ হারাম ও
োজানয়য। এনত তারাও গুোহগার হয় আর
দতলাওয়াতকারীও গুোহগার হয় এবাং মাসআলা ো
জাোর দরুে হারাম পয়সা গ্রহর্ কনর। আর মৃত
বুদির আমলোমায় দকিুই শপ োঁনি ো। (ফাতাওয়ানয়
োমী-২/ ২৪১, ৬/ ৫৬, আহসােুল ফাতাওয়া-১/ ৩৭৫)

কারর্, এ বুাপানর েরীআনতর দবধাে হল, িেনম
দতলাওয়াতকারী সওয়াব পায়। তারপর দতদে যার
োনম বেনে শদে, শস বুদি সওয়াব পায় আর
দতলাওয়াতকারী যদদ দবদেময় গ্রহনর্র আোয় পনড়
বা পড়ার কারনর্ দবদেময় গ্রহর্ কনর, তাহনল গলত
দেয়নতর কারনর্ শস দেনজই শকাে সওয়াব পায় ো
তো তার সওয়াবই বাদতল হনয় যায়। এরপর শস
বুদি যদদ অেুনক বেনে শদয়, তাহনল দক দজদেস
বেনে দদল? তার কানি শতা বেনে শদয়ার মত
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শকাে সওয়াবই শেই। সুতরাাং বতণমানে এ জাতীয়
শয িো চলনি, কুরআে হাদীনসর দৃদষ্টনত তা সম্পূর্ণ
োজানয়য এবাং শধাোঁকা ও িতারর্ার োদমল। (রদ্দুল
মুহতার, ৬/ ৫৬-৫৭/ আহসােুল ফাতাওয়া-১১/ ৩৭৫)

হােনরর ময়দানে শদো যানব মুদণার আমলোমায়
দকিুই শপ নোঁ িদে। তেে গলত তরীকায় যারা েতম
পদড়নয়নি এবাং বুনঝ শুনে এভানব যারা েতনমর
দবদেমনয় হারাম পয়সা গ্রহর্ কনরনি, তানদর চরম
শবইজ্জতী হনব। সুতরাাং মুদণার আত্মীয়গর্ দেনজরাই
যতেুকু পানর কুরআে পনড় সওয়াব বেনে দদনব।
হাদীস েরীনফ বদর্ণত আনি, দতেবার সূরা ইেলাস
পড়নল এক েতম কুরআে দতলাওয়ানতর সওয়াব
পাওয়া যায়। যারা দতলাওয়াত জানেো তারা এো
পনড় দদনব বা এমে আদলম দ্বারা পড়ানব যারা
সওয়াব শরসােী কনর োকা-পয়সা গ্রহর্ কনরে ো।
এর জেু উত্তম বুবস্থা হনে আদলম-উলামানদর
সানে সম্পকণ গনড় শতালা এবাং তানদর দেকে সবণদা
যাতায়াত করা। তাহনল তার আত্মীয়-স্বজনের
মৃতুুনত শস দবদেময় িদাে িাড়াই উি
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আদলমগনর্র দতলাওয়াত অবেুই পানব ইেোআল্লাহ। েবরদার! অেেণক রসম পালে করনব ো।
কারর্, তানত শকাে ফায়দা শতা শেই, বরাং হারাম
পন্থায় পয়সা শদয়ার কারনর্ গুোহগার হনত হয়।
উনল্লেু শয, শকউ যদদ দুদেয়াবী উনদ্দনেু কুরআে
েরীফ পড়ায়, শযমে-বুবসা-বাদর্নজু উন্নদতর
জেু, শরাগ-বুাদধ ভাল হওয়ার জেু বা বুবসাবাদর্নজু বরকত হওয়ার জেু, তাহনল শসনিনত্র
দবদেময় শদয়া ও শেয়া উভয়ো জানয়য। এনত
েরীআনতর দৃদষ্টনত শকাে অসুদবধা শেই। (বুোরী
েরীফ-২/ ৮৫৪, মুসদলম েরীফ-২/ ২২৪)

(৩) সওয়াব শরসােীর আনরকদে তরীকা হনেগরীব-দমসদকেনদরনক োো োওয়ানো। অনেনক
মাদয়ুনতর ইজমালী সম্পদত্ত শেনক োো োওয়ায়।
এ শিনত্র সকল ওয়াদরে যদদ বাদলগ হয় এবাং
সকনলর পরামনেণ বা সম্মদতনত তা হয়, তাহনল
েরীআনতর দৃদষ্টনত শকাে অসুদবধা শেই। দকন্তু শকাে
একজে ওয়াদরেও যদদ োবাদলগ বা পাগল োনক
বা শকউ এনত অসম্মত োনক, তাহনল এরূপ করা
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োজানয়য হনব এবাং এই োো োওয়াও োজানয়য
হনব। এর দ্বারা ইয়াতীনমর মাল োওয়ার গুোহ
হনব, যদদও ঐ োবাদলগ বা পাগল অেুমদত শদয়।
শকেো েরীআনত তার অেুমদত গ্রহর্নযাগু েয়।
এজেু উত্তম পিদত হল সম্পদত্ত বণ্টনের পর
বাদলগ ওয়াদরেগর্ দেজস্ব মাল শেনক তাওফীক
অেুযায়ী োওয়ানব। (বাইহাক্বী েরীফ-৬/ ১০১)
ইয়াতীনমর মাল োওয়া
বতণমানে অদধকাাংে শিনত্র ইয়াতীনমর মানলর
সদিক তদারকী করা হয় ো। যার পদরর্দতনত
ইয়াতীম োবাদলগ সন্তানের মুরব্বী শযমে, মা বা
বড় ভাই যারা োনক, তারা দেনজরাই ইয়াতীনমর
মাল শেনয় োনক। আত্মীয়-স্বজে ও শমহমােনদর
োওয়ানয় তানক। মসদজদ-মাদরাসায় দাে কনর
োনক। আনলম উলামানদরনক দাওয়াত কনর োইনয়
োনক। অনেক বির পর ইয়াতীম সন্তাে যেে বড়
হয়, তেে তানক শুধু জদম ও বাদড়র অাংে বুদঝনয়
শদয়া হয়। অেচ এত বৎসর তার ঐ সব সম্পদত্তনত
শয ফসল উৎপন্ন হনয়নি বা ভাড়া পাওয়া দগনয়নি
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বা উপাজণে হনয়নি, তা শেনক তার দপিনে আনয়র
সবো বুয় হয়দে! অেচ এ বদধণত অাংে দেনজরা
েরচ কনর শফনল, ইয়াতীমনক বুদঝনয় শদয় ো।
মনে রােনবে, এসবই ইয়াতীনমর মাল োওয়ার
দরুে হারাম ও জাহান্নাম েরীদ করার োদমল।
ইয়াতীম অেণাৎ োবাদলগ সন্তাে বড়নদর সমাে
অাংে পানব। শকাে শিনত্র এক কড়া ক্রাদন্তও কম
পানব ো। তারপর ইয়াতীনমর অদভভাবক উি মাল
শেনক তার ভরর্-শপাষর্, দচদকৎসা ও শলো-পড়ার
জেু েরচ করনত োকনব এবাং অবদেষ্ট অাংে তার
োনম দহফাজত করনত োকনব। যেে ইয়াতীম
সন্তাে বাদলগ ও বুদিমাে হনব তেে তার সমুদয়
সম্পদত্ত এবাং তার শেনক বদধণত আয় তানক বুদঝনয়
দদনত হনব। বুাপারদে বড়ই োজুক। কারর্, কুরআে
েরীনফ ইরোদ হনয়নি, ‘যারা অববধভানব
ইয়াতীনমর মাল োয়, তারা তানদর শপনে
জাহান্নানমর আগুে ভনর’। (সূরা দেসা, -১০)
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উনল্লেু, শুধু মৃত গরীনবর সন্তােনকই ইয়াতীম বলা
হয় ো, বরাং শকাদেপদতর োবাদলগ শিনল বা শমনয়ও
েরীআনতর পদরভাষায় ইয়াতীম। সুতরাাং তানদর
মাল শকােভানব োওয়াও ইয়াতীনমর মাল োওয়া
এবাং জাহান্নানমর আগুে োওয়ার োমান্তর।
(কাওয়াদয়দুল দফকহ-৫৫৪)

শবােনদর মাল োওয়া
শবােনদর অাংেও তানদর হানত বুদজনয় শদয়া
জরুরী। এ শিনত্র একদে মারাত্মক অপরাধ হনে
শয, সাধারর্ত ভাইনয়রা শবােনদর অাংে শদয় ো বা
দদনলও সামােু দকিু দদনয় দবদায় কনর শদয়।
আবার অনেক সময় শদো যায় শয, শবানেরা
শল দককতা কনর ভাইনদরনক বনল শয, আদম অাংে
দেব ো। ভাইনক দদনয় দদলাম। শবােনদর এ কোয়
শতা ভাইনয়রা মহােুেী। শবােনদর েুবই আদর-যত্ন
শুরু কনর শদয়। তারা একদেবারও দচন্তা কনর ো
শয, শবানেরা এ কো শকে বনল? তানদর দক
সম্পনদর িনয়াজে শেই? ো তানদর সন্তাে শেই?
সবই শতা আনি! তাহনল তারা দেনজনদর অাংে শকে
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শিনড় দদনে? আসল কো এই শয, অদধকাাংে
শবানেরা মনে কনর শয, আদম যদদ বানপর অাংে
গ্রহর্ কদর, তাহনল বানপর দভোয় আসার রািা ব্
হনয় যানব।
ভাইনয়রা স্থাে শদনব ো, োদতর-শতায়াযও করনব
ো। সুতরাাং শস রািা জারী রাোর জেু যেে শদনে
শয, এর দবকল্প শকাে পে শেই, তেে তারা
শল দককতা কনর তানদর অাংনের দাবী শিনড় শদয়।
অেচ এভানব দাবী িাড়নল উি সম্পদত্ত ভাইনয়র
জেু কেনো হালাল হয় ো। শকেো, অন্তনর
পদরপূর্ণ সন্তুদষ্ট বুদতনরনক একজনের মাল
অপরজনের জেু হালাল েয়। (দমেকাত েরীফ-২/
৪১৯, ১/ ২৬১, বাইহাক্বী েরীফ-হাদীস োং-১১৫৪৫,
ফাতাওয়ানয় রহীদময়া-২/ ২৫৫)

সুতরাাং শবােনদরনক িকানো বা শল দককতার
দভদত্তনত িাপ্ত মাল অববধ ও হারাম। এনত বান্দার
হক েষ্ট করা হয়, যা মহাপাপ। ইয়াতীনমর মাল
োওয়ার মত এো এত বড় পাপ শয, আল্লাহ
তাআলা তা িমা করনবে ো। দকয়ামনতর ময়দানে
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এর বদনল শেকী দদনত হনব। শেকী শেষ হনয় শগনল
পাওোদারনদর গুোনহর শবাঝা দেনত হনব। তািাড়া
এর দ্বারা দেনজও হারাম োওয়া হয় এবাং স্ত্রী
সন্তােনদরনকও হারাম োওয়ানো হয়। এনত সন্তাে
োফরমাে হনয় যায়। সুতরাাং কেনো এ ধরনের
শলাভ করা উদচত েয়।
এ বুাপানর েরীআনতর দৃদষ্টভদে হল, দপতা-মাতার
মৃতুুর পর ভাইনয়রা শবােনদর েুাযু অাংে তানদর
হানত বুদঝনয় শদনব এবাং তানদর শল দককতার দাে
গ্রহর্ করনব ো বরাং বুদঝনয় বলনব শয, শতামানদরও
মানলর িনয়াজে আনি। শতামানদর সন্তাোদদরও
মানরর িনয়াজে পড়নব।
সুতরাাং শতামানদর অাংে শতামরা অবেুই দেনয়
যাও। আমরা আজীবে আমানদর দেজস্ব মাল দ্বারা
সাধুােুযায়ী শতামানদর শেদমত ও শদোশুো করব
ইেোআল্লাহ। কারর্, আমানদর েবী সাল্লাল্লাহু
আলাইদহ ওয়াসাল্লাম শঘাষর্া কনরনিে শয, শকউ
যদদ দেনজর হায়াত ও মানলর মনধু বরকত চায়,
তাহনল শস শযে দসলা শরহমী কনর আত্মীয়-স্বজে
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দবনেষ কনর শবাে, ফুফু ও োলানদর শেদমত কনর
এবাং তানদর শোোঁজ-েবর রানে। (মাআদরফুল কুরআে
বাাংলা, শস দদ সাংস্করর্, ২৩৬, বুোরী েরীফ-হাদীস োং৫৯৮৬, মুসদলম েরীফ, হাদীস োং-২৫৫৭, আবু দাউদ
েরীফ, হাদীস োং-১৬৯৩, মুসোনদ আহমদ, হাদীস োং১২১৬, আযীযুল ফাতাওয়া-৭৮৩, ইমদাদুল মুফতীে-১০৫১)

এভানব বুদঝনয় বলনল শদো যানব- তারা তানদর
অাংে গ্রহর্ করনত রাজী হনয় যানব।
উনল্লেু, এভানব বুদঝনয় বনল যেে তানদরনক
তানদর অাংনের মাদলক বাদেনয় শদয়া হনব,
এরপরও যদদ শকাে শবাে দেনজর মানলর একাাংে
দেনজর ভাইনক হাদদয়া শদয়, তাহনল েরীআনতর
দৃদষ্টনত শসো গ্রহর্ করনত শকাে অসুদবধা শেই; বরাং
শসো ভাইনয়র জেু হালাল হনব। উনল্লেু শয,
মদহলানদর মহনরর বুাপারদেও এর উপর দভদত্ত
কনর বুনঝ শেয়া কতণবু। শকাে চানপ বা শল দককতা
কনর যদদ তারা মহর মাফ কনর শদয়, তাহনল তা
কেনো মাফ হনব ো; বরাং মহরাো পদরনোনধর পর
বা পূর্ণরূনপ তানদর মাদলকাো বুদঝনয় শদয়ার পর
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যদদ তা শেনক দকিু হাদদয়া দহনসনব শদয়, তাহনল
তা স্বামীর জেু গ্রহর্ করা জানয়য, অেুোয় েয়।
(সূরা দেসা-৪, মাআদরফুল কুরআে-২/ ২৯৮, বাইহাক্বী
েরীফ-৬/ ১০১)

(৪) সওয়াব শরসােীর িচদলত আনরকদে বদরসম
হল- মাইনক েবীো বা েতম পড়ানো। েরীয়নতর
দৃদষ্টনত এর মনধু অনেকগুদল হারাম কানজর সমিয়
পাওয়া যায়। শযমে দরয়াকারী, শলাক শদোনো,
কুরআে দতলাওয়ানতর শবহুরমতী ইতুাদদ।
(ফাতাওয়ানয় োমী-২/ ২৪১)

সুোম-সুেুাদত উনদ্দেু ো হনল মাইনক পড়ানোর
িনয়াজে দক? আল্লাহ শতা আর বদধর েে। তািাড়া
এলাকার শলানকরাও তার কানি মাইনক কুরআে
শোোনোর জেু দরোি কনরেদে।
তাহনল োম কামানো িাড়া আর দক উনদ্দেু োকনত
পানর? এিাড়াও এর কারনর্ সারারাত মােুনষর
ঘুনমর বুাঘাত ঘদেনয় তানদরনক মহা সমসুায়
শফলা হয়। আেপানের শলাকজে শপনরোে হনয়
যায়। অসুস্থ বুদিরা ঘুম ো হওয়ায় আনরা শবেী
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অসুস্থ হনয় পনড়। অেচ েরীয়ত কাউনক এভানব
সমসুায় শফলার অেুমদত শদয় ো। যারা রানত
দযদকর-আযকার কনর, তাহাজ্জুদ পনড় তানদরও এ
কারনর্ ভীষর্ অসুদবধা হয়। তািাড়া এনত
কুরআনের শবহুরমতী হয় িচণ্ডভানব। শকেো
শযোনে সকনল মনোনযানগর সানে কুরআে শ্রবর্
কনর শুধুমাত্র শসোনেই উচ্চস্বনর কুরআে
দতলাওয়ানতর অেুমদত আনি। দকন্তু শযোনে সকনল
স্ব স্ব কানজ বুি, কুরআে শোোর মত ফুরসত
তানদর কানরা শেই শসোনে আওয়াজ কনর কুরআে
দতলাওয়াত দিক েয়। এভানব অনেকগুদল হারানমর
সমদষ্টর োম হনে িচদলত েবীো বা েতম
পড়ানো। তারপর যদদ তা আবার অনেণর দবদেমনয়
হয়, তাহনল শতা গুোনহর মাত্রা কনয়কগুর্ শবনড়
যায়। এরপর এ সব হারাম ও গুোনহর সমদষ্টনক
সওয়াব মনে করা আনরকদে হারাম এবাং তা
ঈমানের জেু মারাত্মক হুমকী স্বরূপ আর এতসব
হারামনক সওয়াব মনে কনর বাপ-মানয়র রূনহ
বেনে শদয়া শয কত বড় অপরাধ, তা বলার
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অনপিা রানে ো। সুতরাাং এসব বদরসম ব্ করা
একান্ত জরুরী। (সূরা আ‘রাফ-২০০৪, দমেকাত েরীফ৪০৩, মাজমাউয যাওয়াদয়দ ১/ ১৯১, ফাতাওয়ানয়
মাহমূদদয়া-১/ ১৮৮, আযীযুল ফাতাওয়া-৯৮, আহসােুল
ফাতাওয়া-১/ ৩৪৭)

তনব অবস্থা যদদ এরূপ হয় শয, শকাোও জানয়য
পন্থায় সহীহভানব কুরআে দতলাওয়াত হয় বা
কুরআে েরীনফর েতম হয়, এবাং অনেক শলাক
আদনবর সানে শসই দতলাওয়াত শুেনত আগ্রহী হয়,
আর দতলাওয়াতকারীর আওয়াজ তানদর সকনলর
দেকে শপ োঁিনত মাইনকর িনয়াজে হয় এবাং এমে
সাউন্ড বক্স বুবহার করা হয়- যার আওয়াজ উি
মজদলনস সীমাবি োনক, যানত অেু শলাকনদর
অসুদবধা ো হয় তাহনল এ ধরনের অেুষ্ঠানে মাইক
বুবহার করনত শকাে অসুদবধা শেই।
(৫) সওয়াব শরসােীর আনরকদে গলত িো হল,
িচদলত পিদতনত মীলাদ পড়ানো। যার মনধু সূরা
দক্বরা‘আত শতমে দকিু পড়া হয় ো; েবী সাল্লাল্লাহু
আলাইদহ ওয়াসাল্লাম এর সুন্নানতরও শকাে
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আনলাচো হয় ো বরাং (ক) দকিু আরবী, ফারসী,
বাাংলা কদবতা গাওয়া হয়! (ে) তাওয়াল্লুদ-এর
োনম এক উদ্ভে দজদেস পড়া হয়, যার িমার্
েরীআনত শেই, (গ) এরপর দরূনদর োনম ‘ইয়া
েবী সালামালাইকা’ ইতুাদদ পড়া হয়, অেচ এো
শকাে দরূদ েয়। েবী সাল্লাল্লাহু আলাইদহ
ওয়াসাল্লাম উম্মনতর জেু বহু দরূদ শরনে শগনিেযা সহীহ হাদীনস দবদুমাে রনয়নি। তার মনধু এ
ধরনের শকাে দরূদ শেই। শযভানব পড়া হয় এবাং যা
পড়া হয় তার েব্দগুনলাও সহীহ েয়। আর এগুনলা
আরবী বুাকরনর্রও পদরপন্থী এবাং এর অেণও সহীহ
েয়। এগুনলার বুােুা শকাে মুহাদক্কক আদলম শেনক
শজনে দেনবে। এ িুদ্র পদরসনর দবিাদরত বুােুা
শদয়া সম্ভব েয়। উনল্লদেত দতেদে গলনতর সমদষ্টর
োম হনে মীলাদ বা শম লুদ েরীফ। এর মনধু
সওয়াব হওয়ার মত দকিুই শেই। এরপরও শসোনক
মহা সওয়ানবর কাজ মনে কনর বেনে শদয়া হনে।
উম্মত দীেী দেিার বুাপানর গানফল োকার
কারনর্ই এ অবস্থার সৃদষ্ট হনয়নি। তনব শকউ যদদ
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সহী ভানব মীলাদ পড়ানত বা দু‘আকরানত চায়,
তাহনল তার পিদত হল- কুরআনে কারীম শেনক
সূরা ইেলাস বা সূরা ইয়াসীে দকাংবা অেু শকাে
সূরা দতলাওয়াত করনব এবাং েবী সাল্লাল্লাহু
আলাইদহ ওয়াসাল্লাম এর সুন্নাত (যা তার দুদেয়ায়
আগমনের এবাং মীলানদর িধাে উনদ্দেু) শেনক
দকিু বর্ণো করনব। তারপর সহীহ হাদীনস শয সব
দরূদ বদর্ণত হনয়নি, তার শেনক শযো সহজ মনে
করা হয়, শসো িনতুনক দেজস্ব ভানব এগারবার বা
কম শবদে পনড় দেনব। এরপর উপদস্থত শলানকরা
সকনল দমনল দু‘আকনর দদনব। এরূপ মীলাদ যদদ
সওয়াব শরসােীর উনদ্দনেু পড়ানো হয়, তাহনল
এর দ্বারা সওয়ানবর আো করা শযনত পানর।
বরাং এ ধরনের মীলাদ বা বয়ানের দ্বারা শযনহতু
সাধারর্ মােুষ েরীআনতর অনেক জরুরী মাসাদয়ল
দেিা লাভ কনর োনক, যা দীনের দাওয়াত ও
তা‘লীনমর দবরাে মাধুম। সুতরাাং এর দ্বারা বড়
ধরনের সওয়ানবর আো করা যায় এবাং তা বেনেও
শদয়া যায়। তনব এর জেু শকাে িকার দবদেময়
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গ্রহর্ করা জানয়য হনব ো। আর যদদ দুদেয়াবী
শকাে উনদ্দনেু মীলাদ পড়ানো হয়, তাহনল দবদেময়
গ্রহর্ ও শলেনদে করনত শকাে অসুদবধা শেই।
(োসায়ী েরীফ-১৫৭৮, তালীফানত রেীদদয়া-১১২-১১৩,
আহসােুল ফাতাওয়া-১/ ৩৪৮)

উনল্লেু, সওয়াব শরসােীর লনিু এ’লাে বা শঘাষর্া
কনর শলাকজে জমা করা এবাং শোকসভা করা
েরীআনতর দৃদষ্টনত দিক েয়। মৃতুু সাংবাদ জাোর
পর আত্মীয়-স্বজে ব্ু-বা্ব িনতুনক দেজ স্থানে
যতেুকু সম্ভব কুরআে দতলাওয়াত কনর বা দতেবার
সূরা ইেলাস পনড় সওয়াব শরসােী কনর দদনব,
এোই সহীহ তরীকা। তািাড়া এোও হনত পানর শয,
শকাোও জানয়য শকাে উনদ্দনেু শলাকজে জমা
হনয়নি, শযমে- ওয়াজ মাহদফনল বা শকাে বয়ানের
বুবস্থা করা হনল বা মাদরাসার মনধু িাত্র দেিক
এমদেনতই সবণদা উপদস্থত োনকে; তারা োমানযর
পর বা অেু শকাে সময় োস শকাে মুদণার জেু
দু‘আকনর শদনবে। এনত শকাে অসুদবধা শেই।
(ফাতাওয়ানয় োমী-২/ ২৪০, আহকানম মাদয়ুত-২৪৪)
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(৬) মৃত বুদি োজানয়য শকাে ওদসয়ুত কনর
শগনল তা পূর্ণ করনব ো। শযমে- অনেনক দূর শদনে
বা দেজ বাড়ীনত তানক দাফে করার জেু অদসয়ত
কনর শগনি এমদেভানব মৃতুুর পর তার শচাে বা
দকডেী কাউনক দাে কনর শদয়ার বুাপানর ওদসয়ুত
কনর যায়, শসই ওদসয়ুত সম্পূর্ণ োজানয়য এবাং তা
পূরা করাও োজানয়য। (আহকানম মাদয়ুত-২২৬)
(৭) তদড়ৎ সম্পদত্ত বণ্টে কনর যার যার অাংে
বুদঝনয় শদয়ার বুাপানর বেদেলু িদেণে করা হয়।
অদধকাাংে শলাক সম্পদ বণ্টনে কনয়ক বির শদরী
কনর োনক। এমেদক অনেনক শতা মীরাি বণ্টেই
কনর ো, এো োজানয়য। যার ফনল একজে
অেুজনের, ভাইনয়রা শবােনদর এবাং মা-ভাই
শবানেরা ইয়াতীনমর অাংে শেনত োনক। এনত কনর
তানদর দরদযনক হারানমর সাংদমশ্রর্ ঘনে তানদর
দরদযক হারাম হনয় যায়। অনেনক এই অজুহানত
মীরাি বণ্টে কনর ো শয, এর দ্বারা আত্মীয়তার
সম্পকণ েষ্ট হনয় যানব, যা এনকবানরই শোড়া
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অজুহাত। বরাং এর দ্বারা আনরা আত্মীয়তার সম্পকণ
সুদৃঢ় হয়। (আহকানম মাদয়ুত/ ১৪৬-১৪৯)
(৮) শকাে শকাে দবধবা শমনয়রা বনল োনক শয,
দববাহ শতা জীবনে একবারই হয়, এো কুফরী কো
এবাং দহন্দুয়ােী িো। সুতরাাং এ জাতীয় ঈমাে
দবধ্বাংসী কো-বাতণা শেনক েুবই সতকণ োকনব!
পূনবণও বলা হনয়নি শয, ইসলানম দবধবানক দববাহ
শদয়ার বুাপানর েুবই তাদকদ শদয়া হনয়নি।
এমেদক শকাে দবধবা মদহলা যদদ দেনজর ইজ্জনতর
দহফাজতনক কদিে মনে কনর, শস শিনত্র তার জেু
দববাহ করা ফরয করা হনয়নি। আল্লাহ তাআলা
আমানদরনক এ সব দবষনয়র উপর আমল করার
তাওফীক দাে করুে। আমীে।

সমাপ্ত
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