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المولود أحكام  

ন্তান বূমভষ্ঠ লর মা কযণীয় 

অর াভরৃ মরল্লা, ওয়া ারাতু ওয়া ারাভ ুঅরা যামূরল্লা, অম্মা ফাদ: 

এলত ককান লে কনআ কম, ন্তান-ন্তমত অল্লায মফলল দান ও নুগ্র। এমি কম কত ফড় দান, তা 
ককফর কআ দম্পমতআ জালন, মালদয অল্লা এআ কনয়াভত কথলক ভারূভ কযলেলেন। অল্লা ফলরন: 
“মতমন মালক আচ্ছা কন্যা ন্তান দান কলযন এফং মালক আচ্ছা তু্র ন্তান দান কলযন। থফা তালদযলক 
দান কলযন তু্র ও কন্যা ঈবয়আ এফং মালক আচ্ছা তালক কলয কদন ফন্ধ্যা, মতমন ফবজ্ঞ, ফবমিভান।“ [ 
যূা যূা/৪৯-৫০]  

মায ককালর ও মায ঘলয এআ কনয়াভলতয অগভন ঘিলফ, কআ কৌবাগযফান। অয তায জন্য আরাভ 
মদলয়লে মকেু ঈলদ মকেু অলদ মা প্রভাণ কলয কম আরাভ একমি ফবজনীন াভামজক ধভব এফং 
ণূবাঙ্গ জীফন ফযফস্থায নাভ। অভযা এোলন তাযআ মকেুিা ফণবনা কদয়ায কেষ্টা কযলফা আনাঅল্লা।  

১- কম এআ অমল ধন্য লফ, তাাঁলক মবনেন প্রদান কযা: অল্লা ফলরন:  

وهُم وَم     عٌمٍم  ببغمٍم  بَمشَّرُم

“ তঃয তাযা তালক এক জ্ঞানী তু্র-ন্তালনয সুংফাদ মদলরা।“  [ মামযয়াত/২৮]  

তাোড়া আরালভ প্রলতযক অনেদায়ক মফললয় মবনেন জানালনা প্রভামণত। কমভনমি কাঅফ ও তাাঁয 
রৃআ াথীয তওফা কফলুরয ঘিনায় ঈলল্লে লয়লে। অল্লা তায়ারা তাাঁলদয তওফা কফরূ কযলর এফং এ 
মফললয় অয়াত ফতীণব লর াাফাগণ তালদয মবনেন জানান। [ ফেুাযী ও ভুমরভ] মবনেন 
জানালনায ভয় এআ রৃয়া ফরা বার:  

„„ফাযাকাল্লাহু রাকা মপল্ ভাওূমফ রাকা, ওয়া াকাযতার ওয়ামফা, ওয়া ফারাগা অরৄদ্দাহু, ওয়া 
রুমমকতা মফযযাহু”। থব: „„অল্লা কতাভায জন্য এআ ন্তালন ফযকত দান করুন, ন্তান দানকাযী ভান 
অল্লায রৄকমযয়া জ্ঞান কযলরন, ন্তানমি ণূব ফয়ল দাবণ করুক এফং তায  দাোযণ রালব তুমভ 
ধন্য ও”। [মনুর ভুমরভ ফাংরা/১৬২] 

# কদ ও ভালজ মমদ নফজাতকলক ামদয়া কদওয়ায প্রথা থালক তালর আফাদলতয ঈলদ্দলয নয় ফযং 
ভালজয যীমত নুমায়ী মরৄলক ামদয়া কদওয়া বফধ নয়। [ আফলন ঈাআভীন, পাতাওয়া আরামভয়যা, 
২/৩২৮]  
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২- কন্যা ন্তালনয জলে নু্তষ্ট না ওয়া: কাযণ তাও অল্লা প্রদত্ত কনয়াভত। তাোড়া কন্যা ন্তালনয 
জলে নু্তষ্ট ওয়া কমভন বালগযয প্রমত নু্তষ্ট ওয়া কতভন জালরী মলুগয করাকলদয প্রথা ভথবন 
কযা। কাযণ তাযা কভলয় ন্তান বূমভষ্ঠ ওয়ালক ভে ভলন কযলতা। অল্লা ফলরন:  “তালদয কাঈলকও 
মেন কন্যা ন্তালনয সুংফাদ কদয়া য় তেন তায ভেুভণ্ডর কালরা লয় মায়।“ [ নার/৫৮] 

৩- ফাচ্চায কালন অমান কদওয়া: অফ ুযালপ তাাঁয মতা লত ফণবনা কলযন: 

 ِم  فً أأّم َم  سعم و  عٌه هللا صعى هللا رسول  رأٌيُم  "
ًٍّي  اب  الحس ِم  أُمأُم  داود أبو رواه " بالصغة فاطمة ولددهُم  حٌ   ع

 .صحٌح حدٌث هأا: قال و والدرمأي

“অমভ যারূ াল্লাল্লাহু অরাআম ওয়া াল্লাভ কক অরীয তু্র াালনয কালন নাভালময অমালনয ভত 
অমান মদলত কদলেমে, মেন পালতভা (যামম:) তালক জে কদয়।" াদীমিলক অফ ুদাঈদ এফং মতযমভমী 
ফণবনা কলযলেন এফং আভাভ মতযমভমী ী ফলরলেন। [ মতযমভমী, ধযায়, অমাী, নুলচ্ছদ নং ১৫, 
াদী নং ১৫৫৩]  

ন্য মকেু াদীল ফাভ কালন আকাভলতয ফণবনা এললে মকনু্ত কআ াদীগুমর মনতান্তআ রৃফবর। [কদেনু, 
তুহ্পাতুর অওয়ামী, ৫/৯০]  তাআ সুন্নত লচ্ছ, নফজাতলকয কালন অমান কদয়া। ডান  কালন অমান 
অয ফাভ কালন একাভন এভনমি নয়।  

    প্রকা থালক কম লনক অলরলভয ভলত নফজাতলকয কালন অমান কদওয়ায াদীগুমরয ভলধয 
রৃফবরতা যলয়লে। তাআ তাযা  এআ অমান কদয়ালকও বফধ ফলরলেন।  অয লনলক াদীগুমর মফমবন্ন 
লূত্র ফণবনা ওয়ায় ও কৌনঃমুনক বালফ ঈম্মলতয ভালে অভরমি ের থাকায় জালয়জ ফলরলেন। 
অল্লা ফলেলয় বার জালনন। [মফস্তামযত কদেনু, অঈরাদ অঈয ওয়ালরদাআন মক মকতাফ/৭৭-৭৮]  

# ফাচ্চা বূমভষ্ঠ ওয়ায য মত তাড়াতামড় ম্ভফ এআ অমান মদলত লফ। কমন তায কালন অল্লায ভত্ব 
মফলয়ক প্রথভ অওয়াজ প্রলফ কলয এফং য়তান দূলয েলর মায় ।  

৪- তানীক কযা:   কেজযু মেমফলয় ামনয ভত কলয মরৄয ভলুে কদয়া কমন এয মকেুিা তায কলি প্রলফ 
কলয। এিালকআ তানীক ফরা য়। তলফ কেজযু না াওয়া কগলর ন্য কম ককান মভমষ্ট দ্রফয কমভন ভধ ুফা 
ন্য মকেু দ্বাযাও এবালফ তানীক কযা মায়। [নায়ররু অঈতায, ৫-৬/১৭৯, পাত্হহুর ফাযী, ৯/৭২৮]  

# তানীক ত্হ ফযমি কতৃবক ওয়া ঈত্তভ। [ নায়ররু অঈতায, ৫-৬/১৭৯] 

তানীক কযা সুন্নত। অফ ুভুা (যামম:) লত ফমণবত মতমন ফলরন: „„অভায কেলর ন্তান লর অমভ তালক 
নফী াল্লাল্লাহু অরাআম ওয়া াল্লাভ এয মনকি মনলয় অম, মতমন তায নাভ যালেন আব্রাীভ এফং কেজযু 
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দ্বাযা তানীক কলযন এফং তায জন্য ফযকলতয রৃয়া কদন, তায য ফাচ্চালক অভালক মপমযলয় কদন।“  
[ফেুাযী, ধযায়, অক্বীক্বা, নুলচ্ছদ নং ১, াদী নং৫৪৬৭, ভুমরভ নং ২১৪৫]  

তানীক সুন্নত এয কাযণ মাআ কাক ফতবভান কভমডলকর তথযানুমায়ী এয প্রলয়াজনীয়তা ও গুরুত্ব অযও 
ফমৃি কলয়লে। কাযণ াধাযণত: নফজাতলকয মফলল কলয তায ওজন মমদ ২.৫ কক.মজয কভ য় 
তালর এভন মরৄয ভলধয গ্ললুকাজ স্বল্পতা রক্ষ্য কযা মায়। এআ তানীক কযায  ভাধযলভ মরৄয এআ 
ভযা দূয কযা ম্ভফ। [ আরাভী প্রশ্ন-ঈত্তয, পাতাওয়া নং ১০২৯০৬]  

৫- ফাচ্চালক ভাতরৃৃগ্ধ ান কযালনা: ভাতরৃৃগ্ধ ান কযা ফাচ্চায মধকায। তাোড়া এআ রৃধ ান কযায 
রাব এফং এয গুরুত্ব ফতবভান কভমডলকর ও ভালজ দারুণ বালফ স্বীকৃত। অল্লা ফলরন: “অয 
ন্তানফতী নাযীযা তালদয ন্তানলদযলক ণূব রৃ‟ফেয রৃধ োওয়ালফ, মমদ রৃধ োওয়ালনায ণূব কভয়াদ 
ভাপ্ত কযলত োয়।“ [ফাক্বাযা/২৩৩]  

৬- প্রথভ মদলন ফাচ্চায নাভকযণ: ফাচ্চায নাভ কমভন জলেয প্তভ মদন থবাত্হ অক্বীক্বায মদন মনধবাযণ 
কযা সুন্নত কতভন প্রথভ মদলনও নাভ যাো বফধ। নফী াল্লাল্লাহু অরাআম ওয়া াল্লাভ ফলরন:   

لد " ٌده  غمٌم  العٌعةَم  لً وُم  " إبراهٌم أبً باسمِم  فسمّم

“যালত অভায তু্র ন্তান জে গ্রণ কলয, অমভ অভায মতায নালভ তায নাভ আব্রাীভ কযলেমে”। [ 
ফেুাযী , ধযায় জানামা, াদী নং ১৩০৩, ভুমরভ, ধযায়, পামাআর াদী নং ২৩১৫]  

৭-প্তভ মদলন অক্বীকা ও নাভকযণ: কআ জনু্তলক অক্বীকা ফরা য়, মা ফাচ্চায জলে প্তভ মদলন তায 
ক্ষ্ লত জফাআ কযা য়”। [ পাতহুর ফাযী,৯/৭২৬]  

ফাচ্চায অক্বীকা এভন  এক প্রকায কুযফানী, মা ন্তান জবন কালর অল্লায এআ কনয়াভলতয কৃতজ্ঞতা 
প্রকা এফং তায নু্তমষ্টয ঈলদ্দলয ম্পাদন কযা য়। [ পাতাওয়া আরামভয়যা,২/৩২৬]  

ক-অক্বীকায মফধান: অক্বীকা কযা সুন্নলত ভঅুক্কাদা। তাআ কম ফযমি অক্বীকা কযায াভথবয যালে, ক 
কমন ফযআ অক্বীকা কলয। অয মায াভথবয কনআ তায ঈয অক্বীকা জরুযী নয়। 

নফী াল্লাল্লাহু অরাআম ওয়া াল্লাভ ফলরন: " األأى  نه أمٌطوا و دماًا   نه فأهرٌعوا  عٌعةٌم  البغمِم  مع  " 

থব: „„ফাচ্চায অক্বীকা অলে। তাআ কতাভযা তায ক্ষ্ লত কুযফানী কলযা এফং তায ভাথায েুর 
মযষ্কায কয। [ ফেুাযী, অক্বীকা, নং৫৪৭১]  
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মতমন াল্লাল্লাহু অরাআম ওয়া াল্লাভ অযও ফলরন: „„প্রলতযক ফাচ্চা তায অক্বীকায মফমনভলয় ফন্ধ্ক 
থালক, প্তভ মদলন তায ক্ষ্ লত জফাআ কযা লফ এফং তায ভাথা ভণু্ডন কযা লফ এফং নাভ যাো 
লফ”। [ী আফলন ভাজা,ধযায়, মাফাআ, নং৩১৬৫, অফ ুদাঈদ, মতযমভমী, নাাই]  

ে-অক্বীকায ভয়ীভা: ফাচ্চায জলে প্তভ মদলন অক্বীকায সুন্নত ভয়। কমভন ঈলযয াদীল ফমণবত 
লরা। ককঈ প্তভ মদলন অক্বীকা না কযলত াযলর ১৪তভ মদলন কযলফ, এ তামযলেও ম্ভফ না লর 
২১তভ মদলনও কযলত ালয। নফী াল্লাল্লাহু অরাআম ওয়া াল্লাভ ফলরন: 

 ] الصبٌر الجامع صحٌح "  ]  شرٌ  و إلحدى أو  شرةَم  ألربع أو لسبع دُمأبح "  

“প্তভ মদলন জফাআ কযা লফ, মকংফা ১৪তভ মদলন মকংফা ২১তভ মদলন” [ ীহুল্ জামভ অস্ াগীয নং 
৪০১১] 

# এয লয জীফলনয কম ককান ভলয় অক্বীকা কযা বফধ মক না? ঈরাভাগণ ভতলবদ কলযলেন। 
লনলকয ভলত, প্তভ মদন কমযলয় কগলর কযা সুন্নত নয়। কাযণ নফী াল্লাল্লাহু অরাআম ওয়া াল্লাভ 
অক্বীকায ভয়লক প্তভ মদলনয ালথ তবমিু কলযলেন। লনলকয ভলত তায লয কম ককান ভয় কযা 

মায়। কাযণ াদীল ঈলল্লে লয়লে, ফাচ্চা অক্বীকায মফমনভলয় ফন্ধ্ক থালক। তাআ ফাচ্চালক ফন্ধ্ক কথলক 

ভিু কযা প্রলয়াজন।  

গ-তু্র ও কন্যা ন্তান, কায ক্ষ্ লত কয়মি রৄ অক্বীকা মদলত লফ?  

নফী াল্লাল্লাহু অরাআম ওয়া াল্লাভ ফলরন:  "     أبوداود صحٌح" شاة الجارٌة    و مكافئدا  شادا  البغمِم   

“তু্র ন্তালনয ক্ষ্ লত রৃমি ফযাফয ধযলনয োগর এফং কন্যা ন্তালনয ক্ষ্ লত একমি োগর 
অক্বীকা মদলত লফ”।  [ী অফ ুদাঈদ, াদী নং ২৪৫৮]  

৮-ফাচ্চায েুর ভণু্ডন এফং েুলরয ওজন ফযাফয কযৌয দান কযা: 

ফাচ্চায ফয়লয প্তভ মদলন কমভন অক্বীকা কযা সুন্নত, কতভন কআ মদন ফাচ্চায ভা েুরগুলরা ভণু্ডন কযা 
ও েুলরয ওজন ফযাফয কযৌয দকা কযাও সুন্নত। অরী (যাময়ঃ) ফলরন: 

 شعره ببنةِم  دصدقً و رأسه احععً فاطمة ٌا قال و بشاةٍم  الحسَم     – سعم و  عٌه هللا صعى – هللا رسول  عّم  "

ةًا   .بشاة الععٌعة باب األفاحً، كداب فً الدرمأي رواه " ففّم

“অল্লায  যারূ াল্লাল্লাহু অরাআম ওয়া াল্লাভ াালনয ক্ষ্ লত োগর অক্বীকা কলযন এফং 
পালতভা (যামম:) কক ফলরন: তায ভাথা ভণু্ডন কলয দাও এফং েুলরয ওজন ফযাফয কযৌয দকা কলয 
দাও”।[ মতযমভমী, ধযায়, অমাী, াদী নং ১৫১৯] 



5 
 

৯- েতনা কযা: েতনা কযা প্রকৃমতগত মফলয়, মা আরাভ ভথবন কলযলে এফং তা গুরুলত্বয ালথ ারন 
কলযলে। তাআ পুকাালদয ভলধয আভাভ ালপয়ী, ভামরক ও অভদ ( যঃ) এআ অভরলক ওয়ামজফ 
ফলরলেন।  

নফী াল্লাল্লাহু অরাআম ওয়া াল্লাভ ফলরন:  

، ال ِمدا ،  ممٌم  الفطرة "   كداب فً الب اري رواه. " ااباطِم  ندف و األألفارِم  دععٌمُم  و الشاربِم  قص و واالسدحدادُم

 .الطهارة كداب فً مسعم و العبام

“াাঁেমি মফলয় স্ববাফগত, েতনা কযা, নামবয মনলেয েুর মযষ্কায কযা, কভাে কতবন কযা, নে কতবন কযা 
এফং ফগলরয করাভ মোঁলড় কপরা”। [ ফেুাযী , ধযায়, করফা নং ৫৮৯১, ভুমরভ, ধযায়, ত্বাাযা ]  

# নফী  আফযাীভ (অঃ) অম ফেয ফয়ল মনলজয েতনা কলযমেলরন। [ফেুাযী, ভুমরভ] এ দ্বাযা মলয়মিয 
গুরুত্ব নুভান কযা কমলত ালয।  

# েতনা কযায মনমদবষ্ট ককান ভয় ী াদী দ্বাযা প্রভামণত নয়, তাআ সুমফধা ভত কম ককান ভয় কযা 
মায়। তলফ ঈরাভা ককযালভয ভলত াফারক ওয়ায লূফব তা কযা বার। 

নফজাতক ম্বলন্ধ্ আরালভয মফধালনয এআ কলয়কমি মফলয় ংমক্ষ্প্তাকালয  অনালদয ম্মলুে তুলর ধযা 
র। অল্লা কমন অভালদয মিক অভর কযায তাওপীক কদন অভীন!    

 أجمعٌ  صحبه و آله  عى و محمد نبٌنا  عى هللا صعى و

 করেক: অব্দযু যাকীফ (ভাদানী 

অর োপজী দাওয়া কন্িায, কৌদী অযফ। 

ম্পাদক: অব্দলু্লামর াদী 

জফুাআর দাওয়া কন্িায, কৌদী অযফ। 

www.salafibd.wordpress.com 
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