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সারা িবে র মসুিলমেদর জন  

অত াবশ কীয় পাঠ সমূহ 
لسماحة الشیخ عبد اهللا بن باز األمة لعامة المھمة الدروس  

 

অনুবাদেকর কথা 
 

সকল শংসা আ াহর জেন  িযিন মানব জািত ও িজন জািতেক তাঁর ইবাদত করার জেন  সৃি  

কেরেছন। সলাত ও সালাম বিষত হাক আমােদর শষ নাবী ও রাসূল মহুা াদ সা া া  আলাইিহ ওয়া 

সা ােমর উপর িযিন তাঁর উ াতেক ছাট বড় সব ইবাদত করার প িত বণনা কের গেছন। আরও 

সলাত ও সালাম বিষত হাক তাঁর পিরবার ও তাঁর সাহাবাগেণর উপর যারা তাঁর বিণত প িতেত 

আ াহর ইবাদত কের পিৃথবীর  মানুষ হেত পেরিছেলন।  
  অতঃপর- 

হ স ািনত পাঠক পািঠকা! আ াহ আমােদর উপর তাঁর ইবাদত করা ফরয কেরেছন এবং পাশাপািশ 

তার িনধািরত প িতও বণনা কেরেছন। ধু স িনধািরত প িতেতই ইবাদত করেল তা হণ হেব। 
অন থায় তা হণ হেব না। তাই ইবাদত  কারার আেগ আমােদর উপর সব থম ফরয হল তার 

প িত স েক জানা। অথাৎ কুরআন ও সহীহ হাদীেসর ান অজন করা। কুরআন ও সহীহ হাদীেসর 

ানাজেনর অেনক পথ আেছ। ত েধ  উ ম পথ হল সরাসির উ ােযর কাছ থেক ইলম হণ করা, 

যােক আরবী ভাষায় ( مشافھة الشیخ من العلم تلقي )  তালাি উল ইলেম িমনা  শাইেখ মশুাফাহাতান) 

বলা হয়। এ পথিট বা বায়নােথ আিম সামাহাতু  শাইখ আ লু আজীজ িবন বায রিহমা াহর িলিখত  

 األمة لعامة المھمة الدروس
"সারা িবে র সকল মসুিলেমর জেন  অত াবশ কীয় পাঠসমহূ" বইিটর উপর আইিভিস ডট নট ওেয়ব 

সাইেটর মাধ েম অনলাইেন াশ িনেয়িছ যােত কািরয়া, সা’উদী আরব ও বাই সহ অন ান  দেশর 

বাংলাভাষী মসুিলম বাসীগণ অংশ হণ কেরিছেলন।  
ানাজেনর ি তীয় উ ম পথ হল িনভরেযাগ  িলখেকর বই পেড় ানাজন করা। আিম এ পথিটর িত 

ল  কের উ  বইিট িশ া দােনর সমেয় বাংলা ভাষায় অনুবাদ কির, যােত বাংলা ভাষাভাষী ভাই ও 

বােনরা উ  বই হেত ান অজন কের উপকৃত হেত পাের। 
  পিরেশেষ আিম আ াহর শংসা করিছ িযিন আমােক এ ভাল কাজিট করার তাওফীক দান কেরেছন। 
আেরা কৃত তা আদায় করিছ কািরয়া  Kyung Hee িব িবদ ালেয় িপ,এইচ, িড গেবষক মহুা াদ 

মতুাহা ল ইসলাম ভাইেয়র িযিন বইিট দেখ িদেয়েছন। আ াহর কােছ আমার াথনা, িতিন যন এিট 
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আমার ও আমােদর ভাইেদর প  থেক যারা সহেযািগতা ও অংশ হণ কেরেছন কবুল কেরন ও 

পরকােল মুি র ব ব া কেরন। 
িবনীত,  ইবরাহীম িবন আ ুল হালীম 

উ র কািরয়া 

www.salafibd.wordpress.com 
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ভূিমকা: 
সকল শংসা আ াহর জেন  িযিন সারা জগেতর ভূ এবং মু ািকনেদর জেন ই ( ভ) পিরণিত ও 

ফলাফল। আ াহ তাঁর বা া,রাসূল ও আমােদর নাবী মহুা াদ  সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম এর 

উপর সলাত ও সালাম বষণ ক ন। আেরা সলাত ও সালাম বষণ ক ন তাঁর পিরবার ও সকল 

সাথীগেণর উপর। অতঃপর দীন-ইসলাম স েক সারা িবে র সকল মসুিলেমর জেন  যা জানা 

ওয়ািজব তার িকছুর বণনার ব াপাের এ সংি  িলখিুন। আিম এর নাম রেখিছঃ সারা িবে র  সকল 

মসুিলেমর  জেন  অত াবশ কীয় পাঠসমহূ। আিম আ াহর কােছ থনা করিছ, িতিন যন এর ারা 

মসুিলমেদর উপকার কেরন এবং িতিন যন এিট আমার প  হেত হণ কেরন। কারণ িতিন মহৎ ও 

উদার।   
-আব ল আজীজ িবন আব াহ িবন বায (রিহমা াহ)  

সােবক ধান মফুিত সৗিদ আরব। 
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থম পাঠঃ 

সূরা ফািতহা ও িকছ ু ছাট ছাট সরূা 
 

সূরা ফািতহা এবং সূরা যালযালা হেত সূরা নাস পয   এ ছাট ছাট সূরা েলা হেত যথা স ব 

িশ া করা অত াবশ ক। য ব ি  পড়েত জােন না স অেন র িনকট েন েন পড়া িশখেব। পের 

িব ভােত তা মখু  করেব এবং যা বুঝা অবশ ই দরকার তার ব াখ া িশখেব।  
 

ি তীয় পাঠঃ 

ইসলােমর  সমূহ 

 ইসলােমর পাঁচিট ে র িববরণ: 

সব থম ও সব বৃহৎ  হল, "লাইলাহা ই া াহ; মহুা া র রাসূলু াহ" তথা আ াহ ছাড়া (সত ) 

কান উপাস  নাই এবং মহুা াদ (সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম) আ াহর রাসূল। এ সা  

দয়া, আ াহ ছাড়া (সত ) কান উপাস  নাই এর শতসমহূ সহ এর অেথর ব াখ া কের।  
এর অথ হল: إلھ ال ( ) " কান ইলাহ নাই" এর অথ হল: আ াহ ছাড়া যারই ইবাদত করা হয় তার 

সকেলর িত অ ীকিৃত জানােনা। আ" اهللا إال  াহ ছাড়া" এর অথ হল, এক ও অি তীয়  আ াহর 

জেন ই সকল ইবাদত সাব  করা।  
লা ইলাহ ই া াহ এর শত সমূহ: 

১) ইলম বা জানা যার িবপরীত অজানা। 
 ২) ইয়াকীন বা দঢ়ৃ িব াস যার িবপরীত সে হ।  
৩)  ইখলাস বা একিন তা যার িবপরীত িশরক।  
৪) িসদ  বা সত  যার িবপরীত িমথ া।  
৫) ভালবাসা যার িবপরীত িবে ষ।  
৬) অনুগত হওয়া যার িবপরীত ত াগ ও বজন করা।  
৭) কবুল বা হণ করা যার িবপরীত ত াখ ান করা। 
 ৮) আ াহ ছাড়া যার উপাসনা করা হয় তার অ ীকার করা।  
এ শত েলা িনে  কিবতার ’িট লাইেন একি ত করা হেয়েছ: 

  لھا والقبـول وانقیـاد محبـة  مع وصدقك وإخالص یقین علم
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 ُألھا قد األشیاء من اإللھ سوى  بما منك الكفران ثامنھا وزید
 

"মহুা াদ (সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম) আ াহর রাসূল" এ সা  দােনর দাবী হল:  

 -িতিন য ব াপাের সংবাদ িদেয়েছন স সব ব াপাের তােঁক সত ায়ন করা।  
 - য ব াপাের আেদশ কেরেছন স ব াপাের তারঁ আনুগত  করা।  
 -যা থেক িনেষধ ও সতক কেরেছন তা থেক িবরত থাকা।  
 আর আ াহ ও তারঁ রাসূল যা বতন কেরেছন ধ ুতার মাধ েমই আ াহর ইবাদত করা।  

তারপর পাঠকেদর জেন  ইসলােমর পাচঁ ে র বািক েলা বণনা করা। আর তা হল:  

২। সলাত িত া করা।  
৩। যাকাত আদায় করা।  
৪। রমযান মােসর িসয়াম সাধন করা।  
৫) সামথবান ব ি েদর জেন  আ াহর স ািনত ঘেরর হ  করা। 

তৃতীয় পাঠঃ 

ঈমােনর কন সমূহ 

ঈমােনর কন বা  হল ছয়িটঃ  

১) আ াহর উপর িব াস াপন করা। 
২) তারঁ িফির ােদর উপর িব াস াপন করা। 
৩) তারঁ িকতাব সমেূহর িব াস াপন করা। 
৪) তারঁ রাসূলগেণর িব াস াপন করা। 
৫) শষ িদবেসর িত ঈমান আনা।  
৬) ঈমান আনা ভােগ র ভাল-ম  এ সবই আ াহর প  হেত এ কথার িত। 

চতুথ পাঠঃ 

তাওহীেদর কারসমূহ ও িশরেকর কার সমূহ 

তাওহীদ িতন কার ও স েলার িববরণ:  

১। তাওহী র বূিবইয়াহ।  
২। তাওহী ল উলূিহইয়াহ।  
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৩। তাওহী ল আসমা ওয়াস িসফাত।  
উ  িতন কােরর ব াখ া: 

১। তাওহী র বূিবইয়াহঃ আ াহ সকল িকছরু া ও উ াবক। সব ব াপাের কতৃ কারী। তার 

কান শরীক নাই- এ সব কথার িত ঈমান আনা। 
২। তাওহী ল উলূিহইয়াহঃ আ াহ সুবহানা  সত  উপাস । এ ব াপাের তারঁ কান শরীক নাই। 

আর এিটই হল 'লা ইলাহ ই া াহ' এর অথ। তাই সলাত, সওম এবং আরও অন ান  যত ইবাদত 

আেছ সব ইবাদতই আ াহর জেন  একিন  করা অপিরহায এবং  এ ইবাদেতর কান িকছইু আ াহ 

ছাড়া অেন র জেন  স াদন করা অৈবধ বা হারাম । 
৩। তাওহী ল আসমা ওয়াস িসফাতঃ কুরআন কারীেম বা সহীহ হাদীছ সমেূহ আ াহর য সকল 

নাম ও ণ বিণত হেয়েছ স েলার িত ঈমান আনা এবং তা িবকৃত না কের, আসল অথ বজন না 

কের, প িত বণনা না কের ও উদাহরণ না িদেয়, উপযু  প ায় একক আ াহর জেন  সাব  

করা। আ াহ তায়ালা বেলন: 

   َأَحٌد ُكُفوًا لَُّھ َیُكن َوَلْم*  ُیوَلْد َوَلْم َیِلْد َلْم*الصََّمُد اللَُّھ*َأَحٌد اللَُّھ ُھَو ُقْل  

"তিুম বেল দাও, িতিনই আ াহ একক। আ াহ কােরা মখুােপ ী নন। িতিন কােরা কাছ থেক জ  

ননিন এবং িতিন কাউেক জ  দনিন এবং কহই তারঁ সমক  নয়।" (সরূাঃ ইখলাস)।  

আ াহ তায়ালা আরও বেলন:  

  اْلَبِصیُر السَِّمیُع َوُھَو َشْيٌء َكِمْثِلِھ َلْیَس

" কান িকছইু তারঁ অনু প নয়। আর িতিন সব েনন এবং সব দেখন।" (সরূা আশ রাঃ ১১)  

আর কিতপয় িব ান তাওহীেদর এ কারসমহূেক ’ভােগ ভাগ কেরেছন। তাওহী ল আসমা ওয়াস 

িসফাতেক তাওহী র বূিবইয়ার মােঝ েবশ কিরেয়েছন। এেত কান অসুিবধা নাই। কারণ 

’ কােরর মােঝই উে শ  একই।  
িশরেকর কার সমূহ 

িশরক িতন কারঃ  

১। বড় িশরক। ২। ছাট িশরক। ৩। গাপন বা অ িনিহত িশরক।   

১। বড় িশরকঃ বড় িশরক আমল বািতল হেয় যওয়ােক অপিরহায কের এবং এর উপর যার মতৃু  

হেব তার জাহা ােম িচর ায়ী হওয়ােক অপিরহায কের। যমন আ াহ তা’আলা বেলেছনঃ   
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  ] ٨٨: اآلیة:  األنعام سورة[  َیْعَمُلوَن َكاُنوا مَّا َعْنُھم َلَحِبَط َأْشَرُكوا َوَلْو

"আর যিদ তারা িশরক কের তেব তােদর প  হেত তােদর কতৃকম বািতল হেয় যােব।" (সরূা 

আন’আমঃ ৮৮) 

  িতিন আেরা বেলনঃ 

 َأْعَماُلُھْم َحِبَطْت ُأوَلِٰئَك ۚ ِباْلُكْفِر َأنُفِسِھم َعَلىٰ َشاِھِدیَن اللَِّھ َمَساِجَد َیْعُمُروا َأن ِلْلُمْشِرِكیَن َكاَن َما

   َخاِلُدوَن ُھْم النَّاِر َوِفي

"মশুিরকেদর জেন  তােদর িনেজেদর কফুিরর ীকৃিত দয়াব ায় আ াহর মাসিজেদর আবাদ 

করার আিধকার নই। এেদর আমল সমহূ বািতল হেব এবং জাহা ােমই তারা িচর ায়ীভােব 

থাকেব।" (সরূা তাওবাঃ ৭২) 

আর িন য়ই য এর উপর মতৃু  বরণ করেব তােক মা করা হেব না এবং তার জন  জা াত হারাম 

হেয় যােব। যমন আ াহ বেলেছনঃ  

 ]   اآلیة: النساء سورة[ َیَشاُء ِلَمن َذِٰلَك ُدوَن َما َوَیْغِفُر ِبِھ ُیْشَرَك َأن َیْغِفُر َلا اللََّھ نَِّإ

"িন য়ই আ াহ তারঁ সােথ িশরক করার অপরাধ মা কেরন না। এত তীত সব িকছ ুযােক ই া 

িতিন মা কেরন।" (সূরা িনসাঃ আয়াতঃ ৪৮) 

িতিন আরও বেলনঃ 

  َأنَصاٍر ِمْن ِللظَّاِلِمیَن َوَما النَّاُر َوَمْأَواُه اْلَجنََّة َعَلْیِھ اللَُّھ َحرََّم َفَقْد ِباللَِّھ ُیْشِرْك َمن ُھإنَّ

"িন য় য ব ি  আ াহর সােথ িশরক করেব, আ াহ তার জেন  জা াত হারাম কের িদেবন এবং 

তার বাস ান হেব জাহা াম। আর অত াচারীেদর জেন  কান সাহায কারী থাকেব না।" (সূরা 

মািয়দাঃ আয়াতঃ ৭২) 

মতৃ ব ি  ও িতমােক আহবান করা, তােদর কােছ সাহায  চাওয়া, তােদর উে েশ  মানত মানা, 

তােদর নােম প  জেবহ করা ইত ািদ অন ান  কম বড় িশরেকর  অ ভূ । 
২। ছাট িশরকঃ করুআন বা হাদীেছর দলীেলর ারা যার নাম িশরক মািণত হেয়েছ। তেব তা বড় 

িশরেকর অ ভূ  নয়। 

    যমন িকছু কেমর মােঝ িরয়া বা লাক দখােনা কাজ, আ াহ ছাড়া অেন র নােম শপথ করা, মা 

শাআ াহ ওয়া শাআ ফলুান (অথঃ যা আ াহ চেয়েছন এবং অমকু ব ি  চেয়েছন) বলা এবং এর 

মত আরও িকছু কাজ ও কথা। কারণ নাবী সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম বেলেছনঃ 

   الرَِّیاُء َقاَل اللَِّھ َرُسوَل َیا اْلَأْصَغُر الشِّْرُك َوَما َقاُلوا اْلَأْصَغُر الشِّْرُك َعَلْیُكْم َأَخاُف َما َأْخَوُف

  ) أحمد اإلمام رواه( 
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"আিম তামােদর উপর য সকল িজিনেসর ভয় কির তার মেধ  সবেচেয় বশী ভয়ানক হে  আ  

িশরকলু আসগার তথা ছাট িশরক। তােঁক আ  িশরকলু আসগার স েক িজ াসা করা হেল িতিন 

উ ের বলেলন, ছাট িশরক হে  িরয়া বা লাক দখােনা ইবাদত।" (হাদীছিট ইমাম আহমাদ, 

বরানী ও বাইহাকী মাহমূদ িবন লাবীদ আল আনসারী রািযআ া  আন  হেত হাসান সনেদ বণনা 

কেরেছন এবং বরানী মাহমদূ িবন লাবীদ স রািফ’িবন খাদীজ হেত স নাবী সা া া  আলাইিহ 

ওয়া সা াম হেত একািধক হাসান সুে  হাদীছিট বণনা কেরেছন।) 
   িতিন আেরা বেলেছনঃ  

  َأْشَرَك َفَقْد اللَِّھ ُدوَن ِبَشْيٍء َحَلَف َمْن

" য ব ি  আ াহ ছাড়া অন  িকছরু শপথ করেলা স (আ াহর সােথ) িশরক করেলা।" (ইমাম 

আহমাদ, উমার িবন আল খা াব রািয আ া  আন  হেত সহীহ সনেদ হাদীছিট বণনা কেরেছন।) 
 আর আবূ দাউদ ও িতরিমযী আব াহ িবন ’উমার এর হাদীছ নাবী সা া া  আলাইিহ ওয়া 

সা াম হেত সহীহ সনেদ হাদীছিট বণনা কেরেছন িন য় িতিন বেলেছনঃ  

  ُفَلاٌن َشاَء ُثمَّ اللَُّھ َشاَء َما ُقوُلوا َوَلِكْن ُفَلاٌن َوَشاَء اللَُّھ َشاَء َما َتُقوُلوا َلا

" তামরা আ াহ এবং অমকু ব ি  যা চেয়েছন’ এ কথা বেলা না। বরং তামরা বেলা,‘আ াহ যা 

চেয়েছন অতঃপর অমকু ব ি  যা চেয়েছন।" ( যাইফাহ িবন আল ইয়ামান রািযআ া  আন  

হেত আবূ দাউদ হাদীছিট সহীহ সনেদ বণনা কেরেছন) 

এ কার িশরক মরুতাদ তথা ধমত াগী হেয় যাওয়ােক অপিরহায কের না এবং জাহা ােম 

িচর ায়ীভােব বসবাস করােক আবশ াক কের না, তেব এিট অত াবশ কীয় তাওহীেদর পণূতার 

পিরপ ী।  

৩। তৃতীয় কারঃ গাপন বা অ িনিহত িশরক। এর মাণ হল: নাবী সা া া  আলাইিহ ওয়া 

সা ােমর বাণীঃ 
 

 َأْن اْلَخِفيُّ الشِّْرُك َفَقاَل َبَلى ُقْلَنا َقاَل الدَّجَّاِل اْلَمِسیِح ِمْن ِعْنِدي َعَلْیُكْم َأْخَوُف ُھَو ِبَما ُأْخِبُرُكْم َأَلا

  ِإَلْیِھ َرُجٍل َنَظِر ِمْن َیَرى ِلَما َصَلاَتُھ َفُیَزیُِّن ُیَصلِّي الرَُّجُل َمَیُقو
 

"আিম িক তামােদরেক এমন িবষেয়র সংবাদ দব না? য িবষয়িট আমার কােছ তামােদর উপর 

আল মসী  দা ােলর’ চেয়ও ভয়ানক? সাহাবােয় করাম বলেলনঃ হ া।ঁ িতিন বলেলনঃ তা হে  

‘আ  িশরকলু খফী’ বা গাপন বা লু ািয়ত িশরক। আর তা হল: এক ব ি  দাড়ঁায়, নামায় আদায় 

কের অতঃপর তার নামাযেক খুব সু রভােব আদায় কের এ জেন  য, স তার িদেক এক ব ি র 
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দিৃ েক ল  করেছ। (হাদীছিট ইমাম আহমাদ আবূ সাঈদ খুদরী রািযআ া  আন  হেত তারঁ 

মসুনােদ বণনা কেরেছন)  

িশরকেক ধ ু ’ভােগ ভাগ করাও িঠক আেছ। যথা:  

১। বড় িশরক।  
২। ছাট িশরক।  
তেব অ িনিহত িশরক সটা বড় - ছাট উভয়েকই শািমল কের। আর তা বড় িশরেক হেয় থােক। 
যমন,  মনুািফকেদর িশরক। কারণ তারা তােদর বািতল ’আকীদােক গাপন কের। আর লাকেক 

দখােনর জেন  ইসলামেক কাশ কের। িনেজেদর ােণর উপর আশ া কের। আর তা ছাট 

িশরেকও হেয় থােক। যমন, িরয়া বা লাক দখােনা আমল বা কাজ। যমন পেূব বিণত মাহমদূ 

িবন লাবীদ আল আনসারীর হাদীছও উে িখত আবূ সাঈদ খুদরীর হাদীছ। আ াহই তাওফীক 

দাতা।  
প ম পাঠঃ 

আল ইহসান 

ইহসান হল, এমনভােব আ াহর ইবাদত করা যন তিুম তােঁক দখেছা। আর তিুম যিদ তােঁক না 

দখেত পাও, তেব িতিন তামােক দখেছ।  
ষ  পাঠঃ 

সলােতর শত সমূহ 

সলােতর শত হল নয়িটঃ 

 ১। মসুিলম হওয়া।  
২। ানবান হওয়া।  
৩। ভাল-ম  পাথেক র ান থাকা।  
৪। হদছ (তথা অপিব তা) দরূ করা, আর ইহা-নাপািক হেত অযু বা গাসল কের পিব  হওয়ােক 

বুঝায়।  
৫। মসুি র কাপড়, শরীর ও নামায পড়ার ান হেত নাপািক দরূ করা।  
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৬। সতর ঢাকা। পু েষর সতর নাভী হেত হাটঁ ুপয । আর মিহলা তার স ণূ শরীরই নামােয 

সতর, তার মখু ও হােতর তালু য় ছাড়া।  
৭। নামােযর সময় উপি ত হওয়া।  
৮। ি বলা মখুী হওয়া।  
৯। িনয়াত করা; িনয়াত পড়া নয়।  

স ম পাঠঃ 

সলােতর কনসমূহ 

সলােতর কনসমূহ আর তা হল চৗ িটঃ  

১। সামথ  থাকেল দাড়ঁােনা।  
২। তাকবীের তাহরীমাহ।  
৩। সূরা ফািতহা পাঠ করা।  
৪। কু’ করা।  
৫। কু’ হেত উেঠ সাজা হেয় দাড়ঁােনা।  
৬। সাত অে র উপর িসজদা করা।  
৭। িসজদা হেত উঠা।  
৮। ই িসজদার মােঝ বসা।  
৯। শষ বঠেক তাশা দ পড়া।  
১০। তাশা দ কােল বসা।  
১১। নামােযর এই কন েলা স াদেন ি রতা বজায় রাখা।  
১২। এই কন েলা ধারাবািহক ভােব আদায় করা।  
১৩। নাবী সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম এর উপর দ দ পাঠ করা।  

১৪। ডােন ও বােম ই িদেক সালাম দান করা বা সালাম িফরােনা।  
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অ ম পাঠঃ 

সলােতর ওয়ািজব সমূহ 
 

সলােতর ওয়ািজব আটিটঃ  

১। তাকবীের তাহরীমার তাকবীর ছাড়া নামােয অন ান  তাকবীর সমহূ।  
২। َحِمَدُه ِلَمْن اُهللا َسِمَع  (সািময়া া  িলমান হািমদাহ) বলা। আর ইহা ইমাম ও একাকী নামায 

আদায় কারীর জন  ওয়ািজব। তেব মু াদী তা পাঠ করেব না। (অবশ  একদল আেলেমর মেত 

মু াদীও তা  পড়েত পাের।) 

৩। ইমাম, মু াদী ও একাকী নামায আদায় কারী সকেলর উপর اْلَحْمُد َوَلَك َربََّنا  (রা ানা 

ওয়ালাকাল হা  দ) সকেলর জেন  বলা ওয়ািজব।  
৪। কেুত َعِظیِماْل َربَِّي ُسْبَحاَن  (সু হা-না রাি য়াল আজীম) বলা।  
৫।  িস  দায় اْلَأْعَلى َربَِّي ُسْبَحاَن  (সুবহানা রাি য়াল আ‘লা) বলা।  
৬। ’িসজদার মােঝ রাি)   اْغِفْرِلي َربِّ গ িফরলী) বলা।  
৭।  থম বঠেক তািহয় াত পড়া।   
৮। থম বঠেকর জন  বসা। 

নবম পাঠঃ 

তাশা েদর িববরণ 

তাশা দ: 

 َعَلْیَنا السََّالُم َوَبَرَكاُتُھ، اِهللا َوَرْحَمُة النَِّبيُّ َأیَُّھا َعَلْیَك السََّالُم َوالطَّیِّـَباُت، َوالصََّلَواُت ِللَِّھ التَِّحیَّاُت

  .َوَرُسوُلُھ َعْبُدُه ُمَحمَّدًا نََّأ َوَأْشَھُد اُهللا، ِإالَّ ِإَلَھ َال َأْن َأْشَھُد الصَّاِلِحْیَن، اِهللا ِعَباِد َوَعَلى

(আ ািহয় া-ত ু িল া-িহ ওয়া  সালা-ওয়া-ত ু ওয়া  তাইিয় বা-তু,আ  সালা-ম ু আলাইকা আইয়ু  

হা ািবয়ু  ওয়া রা  মাতু া-িহ ওয়া বারাকা-তহু। আ  সালা-ম ুআলাইনা-ওয়া আ‘লা-ইবািদ া-িহ  

সািলহীন। আ  হা  আ া-ইলা-হা ই া া  ওয়া আ  হা  আ া মহুা াদান আব  ওয়া রাসূলুহ)। 
অথঃ সকল মৗিখক,শারীিরক ও আিথক ইবাদাত আ াহর জন । হ নাবী! তামার উপর আ াহর 

রহমাত ও বরকত বিষত হাক। আমােদর ও আ াহর সকল সৎ ব ি েদর উপর শাি  বিষত 

হাক। আিম সা  িদি  য,আ াহ ছাড়া সত  কান উপাস  নই। আিম আেরাও সা  িদি  
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য,িন য়ই মহুা াদ তারঁ বা া ও রাসূল। তারপর নাবী সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম এর উপর 

সলাত পাঠ করেব এবং তারঁ জেন  বরকেতর ’আ করেব  
 

 َحِمْیٌد ِإنََّك ِإْبَراِھیَم، َآِل َوَعَلى ِإْبَراِھیَم، َعَلى َتَصلَّْی َكَما ُمَحمٍَّد، َآِل َوَعَلى ُمَحمٍَّد، َعَلى َصلِّ اللَُّھمَّ

 ِإنََّك ِإْبَراِھیَم، َآِل َوَعَلى ِإْبَراِھیَم، َعَلى َباَرْكَت َكَما ُمَحمٍَّد، َآِل َوَعَلى ُمَحمٍَّد، َعَلى َوَباِرْك َمِجْیٌد،

 .َمِجیٌد َحِمیٌد

 (আ া া সি  আ‘লা মহুা াদ, ওয়ালা আ-িল মহুা াদ, কামা স াইতা আ‘লা ই াহীম, ওয়া 

আলা আিল ই াহীম, ই াকা হামী ম মাজীদ, ওয়া বািরক আ‘লা মহুা াদ, ওয়া-আলা আ-িল 

মহুা াদ, কামা বারাকতা আ‘লা ই াহীম, ওয়া আলা আিল ই াহীম, ই াকা হামী ম মাজীদ)।  
  “ হ আ াহ! তিুম মুহা াদ (সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম) ও মহুা াদ (সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম) 

এর পিরবােরর উপর রহমাত বষণ কর, য প ই াহীম (আলাইিহ  সালাম) ও ই াহীম (আলাইিহ  

সালাম) এর পিরবােরর উপর রহমাত বষণ কেরিছেল। িন য়ই তিুম শংিসত ও স ািনত। 
মহুা াদ (সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম) ও মহুা াদ (সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম) এর পিরবােরর উপর 

বরকত দান কর। য প ই াহীম (আলাইিহ  সালাম) ও ই াহীম (আলাইিহ  সালাম) এর পিরবােরর 

উপর বরকত দান কেরিছেল। িন য়ই তিুম শংিসত ও স ািনত”।  

তারপর শষ বঠেক আ াহর কােছ জাহা ােমর শাি , কবেরর শাি , জীবন-মরণ ও মািস  

দা ােলর িফৎনা হেত আ য় চােব। মেুখ বলেবঃ  

 ِفـْتَنِة َوِمْن َواْلَمَماِت، اْلَمْحَیا ِفـْتَنِة َوِمْن اْلَقْبِر، َعَذاِب َوِمْن َجَھنََّم، َعَذاِب ِمْن ِبَك َأُعْوُذ ِإنِّي اللَُّھمَّ

 لدَّجَّاِلا اْلَمِسیِح

 (আ া া ই ী আ‘উযিুবকা িমন আ‘যােব জাহা ামা ওয়া িমন আ‘যািবল াবের, ওয়া িমন 

িফতনািতল মা ইয়া ওয়াল মামািত, ওয়া িমন িফতনািতল মাসীিহ  দা ািল)। 
" হ আ াহ! আিম তামার কােছ জাহা ােমর শাি ,কবেরর শাি , জীবন-মরণ ও মািস  

দা ােলর িফৎনা হেত আ য় চাি ।" 

তারপর ’আ থেক িবেশষ কের মাসনূন য়া সমহূ থেক যা খুিশ পাঠ করা।  

িনে র ’আ েলা মাসনূন ’আর আ ভূ : 

 ِعَباَدِتَك ُحْسِن َو َوُشْكِرَك ِذْكِرَك َعَلى َاِعنِّْي  َاللَُّھمَّ

আ া া আিয়’ ী আ’লা িযকিরকা ওয়া কিরকা ওয়া  িন ’ইবাদািতকা। 
" হ আমার িতপালক! তিুম আমােক তামার রণ, কতৃ তা আদায় করেত ও ভালভােব তামার 

ইবাদত করার তাওফীক দান কর।  
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 ِعْنِدَك ِمْن َمْغِفَرًة ِلي َفاْغِفْر َأْنَت ِإلَّا الذُُّنوَب َیْغِفُر َوَلا َكِثیًرا ُظْلًما َنْفِسي َظَلْمُت ِإنِّي اللَُّھمَّ

   الرَِّحیُم اْلَغُفوُر َأْنَت ِإنَّك َحْمِنيَواْر

আ া া ইি  যলামত ুনাফসী যলুমান কািছরা। ওয়া লা ইয়াগিফ য যনূবা ই া আনতা। ফাগিফর 

লী মাগিফরাতাম িমন ’ইনিদকা ওয়ারহামনী। ই াকা আনতাল গফূ র রহীম 

" হ আ াহ আিম আমার আ ার উপর অেনক বিশ যলুুম কেরিছ। আর তুিম ছাড়া কউ পাপ মাফ 

কারী নাই। অতএব তিুম তামার প  থেক আমােক মা কের দাও এবং আমার িত দয়া কর। 
কারণ তিুম মাকারী ও দয়ালু ।"  
তেব যাহর, আসর, মাগিরব ও ’ইশার সলােত থম বঠেকর মােঝ শাহাদাইেনর পর ততৃীয় 

রাকা’আেতর জেন  দাড়ঁােব। কউ যিদ এেত নাবী সা া া  আলাইিহ ওয়া সা ােমর উপর দ দ 

পাঠ কের তেব তা তার জেন  উ ম হেব এ ব াপাের ব াপক অথেবাধক হাদীছ সমহূ থাকার 

কারেণ। তারপর ততৃীয় রাকা’আেতর জেন  দাড়ঁােব। 
দশম পাঠঃ 

সলােতর সু াত সমূহ 

সলােতর সু াত সমূহঃ  

১। ারি ক ’আ (ছানা) পাঠ করা।  
২। ডান হাতেক বাম হােতর উপর কের দ ায়মান অব ায় করু পেূব ও পের বুেকর উপর রাখা। 
৩। ’হােতর আ লু িমিলত ও দ য়মান অব ায় অব ায় কাধঁ বা ’কােনর লিত পয  উ লন 

করা তাকবীরাতলু ইহরােমর সময়, কু’ করার সময়, কু’হেত উঠার সময় ও থম বঠক হেত 

ততৃীয় রাকা’আেতর জেন  দাড়ঁােনর সময়।  
৪। কু’ ও িসজাদার তাসবীহ এেকর অিধক পাঠ করা।  
৫। ই িসজদার মােঝ মাগিফরােতর ’আ একবাের অিধক পাঠ করা।  
৬। কু' ত মাথােক িপেঠর বরাবর রাখা।  
৭। িসজদা রত অব ায় বা য়েক পাশ য় হেত, পটেক উ য় হেত ও উ য়েক পােয়র নলী য় 

হেত দূের রাখা।  
৮। িসজদার সময় জিমন হেত হ য়েক উচুঁ রাখা।  
৯। থম বঠেক ও ই িসজাদার মােঝ ডান পা খাড়া রেখ বাম পা িবিছেয় তার উপর বসা।  
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১০। িতন ও চার রাক’আত িবিশ  সলােতর শষ বঠেক তাওয়ার ক করা। তাওয়ার েকর িনয়ম 

হল, বাম পােক ডান পােয়র নলীর িনেচ রাখা অত:পর ডান পােয়র পাতা খাড়া রেখ িনতে র উপর 

বসা।  
১১। থম ও ি তীয় বঠেক তাশা েদর বেস  থেক শষপয  শাহাদত আ লুী ারা ইি ত 

করা ও ’আর সময় নড়ােনা।  
১২। থম বঠেক মহুা াদ সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম ও তার পিরবােরর উপর এবং ই াহীম 

ও ই াহীম আলাইিহস সলাত ু ওয়াস সালােমর  পিরবােরর উপর সলাত ও বরকত বষণ করা।  
অথাৎ েদ ইবরাহীম পাঠ করা। 
১৩। শষ বঠেক ’আ করা।  
১৪। ফজেরর সলােত, জমু’ুআর সলােত, ই ঈেদর সলােত, বৃি  াথনার সলােত এবং মাগিরব ও 

এশার সলােতর থম ’ রাক’আেত উ  ের িকরাত পড়া।  
১৫। জহর, আসর ও মাগিরেবর ততৃীয় রাক’আেত এবং এশার সলােতর শষ ই রাক’আেত অনু  

ের িকরাত পড়া।  
১৬। সূরা ফািতহা ছাড়া করুআেনর অন  ান থেক পাঠ করা। 

 সলােতর য সু াত েলা আমরা উে খ কেরিছ তা ছাড়াও হাদীেস বিণত অন ান  সু াত েলা িত 

ল  রাখা। যমনঃ ইমাম, মু াদী ও একা একা সলাত আদায়কারীর কু’ হেত উেঠ র ানা ওয়া 

লাকাল হাম  এর অিতির  পাঠ করা। এিট সু াত। আরও তার (সলােতর সু ােতর) অ ভূ  

হল: কু’র সময় হ েয়র অ িুল েলা সািরত অব ায় হাটু েয়র উপর রাখা। 
একাদশ পাঠঃ 

য সকল কারেণ সলাত ন  হয় 

য সকল কারেণ সালাত ন  হয় স েলা হল আটিট। যথা: 

১। সলােতর মাসলাহােতর (কল াণ মলূক) বিহভতূ এমন িবষেয় রণ ও জানা থাকা অব ায়  

ই াকতৃ কথা বলা। তেব ভলূকারী ও মখূ ব াি  তার  সলাত  এর ারা বািতল হেব না। 
২।  নামােয হাসা।  
৩। কান িকছ ুখাওয়া। 
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৪। পান করা।  
৫। ল া ান কািশত হওয়া। 
৬। সলােত ধারাবািহকভােব অেনক বশী অনথক কাজ করা। (আর অিধক কােজর পিরমাণ িনণয় 

করার মানদ  হল,  কউ তার িদেক তাকােল মেন হেব য, স নামােযর মােঝ নয়।)  
৭।  ি বলার িদক থেক ডান বা বাম িদেক অেনক বিশ িফের যাওয়া।  
৮। অয ু ভে  যাওয়া। 

াদশ পাঠঃ 

অযুর শত সমূহ 
 

অযুর শত দশিটঃ  

১। মসুিলম হওয়া।  
২। িবেবক বা িবেবকবান হওয়া।  
৩। ভাল-মে র পাথক  করা বয়েস উপিনত হওয়া। 

৪। িনয়াত করা।  
৫। িনয়ােতর কমু সে  রাখা এর অথ হল পিব তা অজন পিরপূণ হওয়ার শষ পয  অয ুভে র 

িনয়ত না করা।  
৬। অয ুওয়ািজব কের এমন কারণ ব  করা।  
৭। অযরু আেগ পািন বা িঢলা ব বহার করা।  
৮। পািন পিব  ও বধ হওয়া।  
৯। পািন চামড়ায় পৗছেত দয় না এমন িজিনস দরূ করা।  
১০। যার অয ুসব সময় চেল যায় তার জেন  সলােতর সময় হওয়া। 

েয়াদশ পাঠঃ 

অযুর ফরয সমূহ 

ওযুল ফরয ছয়িটঃ  

১। মখু ধৗত করা। কিুল করা ও নােক পািন িদেয় নাক ঝাড়া মখু ধৗত করার অ ভূ ।  
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২। কনুই য়সহ ’হাত ধৗত করা।  
৩। স ণূ মাথা মােসহ করা। ই কান মােসহ করা মাথা মােসহ করার অ ভূ ।  
৪। (পােয়র) িগরা সহ ’পা ধৗত করা।  
৫। ধারাবািহকতা র া করা।  
৬। অযরু এক অ  িকেয় যাওয়ার আেগই অপর অ  ধৗত করা। মখু, হাত ও পা িতনবার ধৗত 

করা মু াহাব। অনু প কিুল করা ও নােক পািন িদেয় নাক ঝারা। আর এর মেধ  ফরয ধু 

একবার। তেব মাথা একবােরর বিশ মােসহ করা মু াহাব নয়। যমন এর উপর সহীহ হাদীছসমহূ 

মাণ কেরেছ।  
চতুথতম পাঠঃ 

অয ুভে র কারণ সমূহ 

অযু ভে র কারণ ছয়িটঃ  

১। পশাব ও পায়খানার রা া িদেয় কান িকছ ু বর হওয়া।  
২। শরীেরর য কান ান হেত অিধকমা ায় অপিব  িজিনস বর হওয়া।  
৩। ঘমু বা তা ছাড়া অন  িকছরু মাধ েম িবেবক চেল যাওয়া  

৪। িবনা আবরেণ পু ষ বা মিহলার ল া ান হাত িদেয় শ করা।  
৫। উেটর মাংস খাওয়া।  
৬। ইসলাম হেত মতুাদ হওয়া। অথাৎ ইসলাম ধম ত াগ করা। আ াহ আমােদর সহ সকল 

মসুিলমেক এিট হেত র া ক ন। 
   িবেশষ ব ঃ মতৃ ব ি র গাসল দােনর  ব াপাের িব  মত হল য এিটেত অয ুভাংেব না । 
আর এিটই অিধকাংশ িবদ ানগেণর মতামত বা কথা। কারণ এ ব াপাের কান দলীল নাই। গাসল 

দানকারীর হাত যিদ মতৃব ি র ল া ােন িবনা আবরেণ লােগ তেব তার উপর অয ুওয়ািজব হেব। 

মতৃ ব ি েক গাসল দানকারীর উিচত য স মতৃ ব ি র ল া ান িবনা আবরেণ শ করেব না। 
অনু প ভােব আিলমেদর ’িট মতামেতর িব  মেত মিহলােক যৗন উে জনা অব ায় হাক আর 

যৗন উে জনা ছাড়া হাক শ করেল সাধারণভােব অয ুভাংেব না, যিদ তার কাছ থেক িকছ ুনা 

বর হয়। কারণ নাবী সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম িনেজর কিতপয় ীেক চুম ু িদেতন তারপর 
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সলাত আদায় করেতন আর অয ুকরেতন না। আর সূরা িনসা ও সূরা মািয়দার ’আয়ােতর আ াহ 

সুবহানা  ওয়া তা’আলার বাণীঃ  

   النَِّساَء َلاَمْسُتُم َأْو

"অথবা তামরা যিদ মিহলােদর সােথ সহবাস কের থােকা।" (সরূা িনসাঃ আয়াত ৪৩ এবং সরূা মািয়দাঃ 

আয়াত ৬)  

এখােন  َلْمٌس শ ারা িজমা’ সহবাস উে শ  আিলমেদর ’িট মতামেতর িব  মেত। আর এিট 

ইবনু আ াস রািযআ া  আন মা এর এবং সালাফ ও খালাফ তথা পবূবতী ও পরবতী আিলমেদর 

এক দেলর মত। আ াহই তাওফীক দাতা। 
প দশ পাঠঃ 

েত ক মুসিলেমর জেন  ইসলামী চিরে  অল ৃত হওয়া আবশ ক 
কিতপয় ইসলামী চির : 

১। সবদাই সত  বলা।  

২। আমানাতদার হওয়া।  
৩। পিব তা,িনেদাষ, চািরি ক িন লুষতা ও সংযমতার ণ অজন করা।  
৪। ল া করা ও ল ােবাধ থাকা ইসলামী চিরে র অন তম একিট িদক।  
৫। সাহসী হওয়া-বীর  পূণ হওয়া।  
৬। দানশীলতা, 

৭) উদারতা।  
৮। ওয়াদা বা িত িত পণূ করা।  
৯।আ াহর হারামকতৃ সকল িবিধ-িবধান ও সকল ব  হেত স ণূ দেূর থাকা।  
১০। িতেবশীেদর সােথ ভাল ব বহার করা ।  
১১। অভাব  ব ি েক সামথ অনুপােত সাহায  করা। এ ছাড়া আেরা ইসলামী চির  যার 

বধতার উপর করুআন বা সহীহ হাদীছ মাণ কেরেছ ।  
ষ দশ পাঠঃ 

ইসলামী আদব-কায়দা-িশ াচার হণ করা 

ইসলামী িশ াচার অনুযায়ী চির েক ঢেল সাজােত হেব। 

 আর তা হল িন পঃ  
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১। (মসুিলমেদর) পর ের সালাম িবিনময় করা।  
২। হােঁসৗ ল থাকা।  
৩। ডান হােত খাওয়া ও ডান হােত পান করা।  
৪। েত ক কােজর েত িব  িম াহ বলা।  
৫। ( েত ক কাজ) শেষ আল হাম  িল াহ (সকল শংসা আ াহর জেন ) বলা।  
৬। হািঁচর পর আল হাম  িল াহ বলা।  
৭। হািঁচ দাতা হািঁচ দয়ার পর আল হাম িল াহ বলেল তার উ ের ইয়ারহামকুা াহ (আ াহ 

আপনার িত রহম ক ন) বলা।  
৮। রাগীেক দখেত যাওয়া।  
৯। মতৃ ব ি র জানাযা ও কাফন-দাফেন অংশ হণ করা।  
১০। মাসিজদ বা বািড়েত েবশ কােল,  বর হওয়া সময় ও সফেরর সময় ইসলামী িনয়ম-নীিত 

মেন চলা। সই সােথ িপতা-মাতা, আ ীয়- জন, িতেবশী, বড় ও ছাটেদর সােথ ইসলািম 

আদেবর পাব  হওয়া।  
১১। নবিশ র িত অিভন ন জানােনা।  
১২। িববােহ বরকেতর ’আ করা।  
১৩। িবপেদ সা নাদান করা। এ ছাড়া আরও অন ান  ইসলামী আদব-কায়দা। যমন, পাশাক 

পিরধান করা ে , পাশাক খালার সময় এমনিক জতুা পিরধান করার সময়ও ইসলােম আদেবর 

িত ল  রাখা। 
স দশ পাঠঃ 

িশরক ও সকল কার আ াহ িবেরাধী  কাজ সমূহ হেত সতকী করণ 

সকল মসুিলমেদর িশরক ও সকল কার আ াহ িবেরাধী কাজসমহূ হেত সতক থাকা ও মানুষেক 

সতক রাখা অপিরহায। যমন, 

সাতিট ংসকারী পাপ:  

১। আ াহর সােথ িশরক করা। 
২। যা  ও যা র সােথ স িকত সকল কার কাযকলােপর সােথ জিড়ত হওয়া।  
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৩। অন ায় ও ন ায় সংগত কারণ ছাড়াই মানুষ হত া করা হেত যােক আ াহ হারাম কেরেছন।  
৪। সুদ খাওয়া। (অথাৎ সুদ স িকত সকল কার লনেদন ও কাযকলাপ হেত)  

৫। ইয়াতীেমর মাল-অথ ভ ণ করা।  
৬। যু  ময়দান হেত পালায়ন করা।  
৭। সতী িনরপরাধ ম’ুিমন নারীেক অপবাদ দওয়া।  
৮। আরও যমন, মাতা িপতার অবাধ  হওয়া।  
৯। িমথ া সা  দওয়া।  
১০। িতেবশীেক ক  দওয়া।  
১১। মানহানী, অথ আ সাৎ ও র  পােতর ব পাের মানুেষর িত যলুুম করা হেত।  
১২। িনশা সৃি  কারী পানীয় ও খাদ  ব  পান করা ও খাওয়া হেত।  
১৩। জয়ুা খলা।  
১৪। অপেরর গীবাত করা হেত।  
১৫। চুগলেখারী করা হেত।  
আরও অন ান  আ াহ ও রাসূল িবেরাধী কাজ হেত িবরত থাকা যা থেক আ াহ ও তারঁ রাসূল 

মানুষেদরেক িবরত থাকেত বেলেছন। 
অ াদশ পাঠঃ 

মৃতু  ব ি েক ত করা তার উপর সলাত ও তােক সমািহত করা 

িনে  এ স েক িব ািরত িববরণ দয়া হল:  

থমতঃ মতৃু  শয ায় শায়ীত ব ি েক اُهللا ِإلَّا ِإَلَھ َال  'লাইলাহা ই া াহ' এর তালকীন দয়া স ত। 
কারণ এ ব াপাের নাবী সা া া  আলাইিহ ওয়া সা ােমর হাদীস রেয়েছ। িতিন বেলেছন, " তামরা 

তামােদর মেধ  মৃতু র িনদশন কাশ পেয়েছ এমন ব ি েক اُهللا ِإلَّا ِإَلَھ َال  এর তাল ীন দাও।" 
হাদীছিট মসুিলম তার সহীহ ে  বণনা কেরেছন।   
এ হাদীেছ বিণত মাওতা ারা উে শ  হল আল ঐ সকল শয াশায়ী ব ি গণ যােদর মৃতু  িনদশন 

কাশ পেয়েছ। 
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 ি তীয়তঃ যখন কান ব ি র মতৃু  িনি ত হেব তখন তার চাখ ব  কের িদেত হেব এবং তার 

দািঁড় বঁেধ িদেত হেব। কারণ এ ব াপাের রাসূল সা া া  আলাইিহ ওয়া সা ােমর সু াত বিণত 

হেয়েছ। 
 ততৃীয়তঃ মসুিলম মৃত ব ি েক গাসল দয়া আবশ ক। তেব শহীদ ব ি  য িজহাদ করেত 

করেত মতৃু  বরণ কেরেছ তােক গাসল িদেত হেব না এবং তার জানাযার সলাত পড়েত হেব না 

বরং তােক তার পিরিহত কাপেড়ই দাফন করেত হেব। কারণ নাবী সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম 

উ েদর শহীদেদর গাসল দন নাই এবং তােদর উপর জানাযার সলাত আদায় কেরন নাই। 
চতুথতঃ মতৃ ব ি র গাসেলর িববরণ: মতৃ ব ি র ল া ান (কাপড় িদেয়) ঢেক িদেত হেব। 
পের (কাপড়) একট ু উচুঁ করেব এবং তার পট নরম ভােব চাপ িদেব। তারপর মতৃ ব ি েক 

গাসল দানকারী তার িনজ হােত নকড়া বা অনু প িকছ ু পচঁােব। অতপর তােক এর ারা পির ার 

করেব। তারপর সলােতর অযরু ন ায় অয ুকরােব। তারপর মৃত ব ি র মাথা ও দািঁড় পািন ও বরই 

পাতা বা অনু প িকছ ুিদেয় ধৗত করেব। তারপর তার ডান পা  ধৗত করেব। তারপর তার বাম 

পা  ধৗত করেব। তারপর তােক এ ভােব ি তীয় ও ততৃীয় বার গাসল িদেব। ( গাসলদাতা) 

েত ক বারই তার হাত তার পেটর উপর িদেয় ফরােব। পছেনর রা া িদেয় যিদ কান িকছু বর 

হয় তেব তা ধ ত কের িনেব এবং বর হওয়ার ানিট তলুা বা অনু প িকছ ুিদেয় ব  কের িদেব। 

আর যিদ ব  না হয় তেব পাড়ামািট বা আধিুনক ডা াির উপকরেণর মাধ েম ব  করেত হেব। 
যমন া ার/ েলপ বা অন প িকছু এবং পনুরায় অয ুকরােব। আর যিদ িতনবার ধৗত করার 

মাধ েম পির ার না হয়, তেব পাচঁ বা সাতবার পয  ধৗত করেব। তারপর কাপড় ারা মুেছ 

িদেব। অ কাশ  ানসমহূ ও িসজদার ান সমেূহ সুগি  লাগােব। আর যিদ সারা শরীের সুগি  

লাগায় তেব তা আেরা উ ম হেব। আর ধূপ ারা তার কাফন েলা সুগি  কের িদেব। আর যিদ 

তার মাচ বা নখ ল া থােক তেব তা কেট িদেব। আর তা ছেড় িদেল বা না কাটেলও কান 

অসুিবধা নাই। আর তার চুল আচঁড়ােব না। তার নাভীর িনেচর চুল মু ােব না এবং খাৎনা করােব 

না। কারণ এর উপর কান দলীল নাই। মিহলা তার চুলেক িতন  করা হেব এবং তা তার 

িপছেনর িদেক ছেড় দয়া হেব। 
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প তমঃ মতৃ ব ি েক কাফন দয়াঃ পু ষেক িতন সাদা কাপেড় কাফন দয়া উ ম, যােত জামা ও 

পাগড়ী থাকেব না। যমন নাবী সা া া  আলাইিহ ওয়া সা ামেক কাফন দয়া হেয়িছল। মতৃ 

ব ি েক এর িভতর পযায় েম রাখেত হেব। আর যিদ মতৃ ব ি েক জামা, লুি  ও িলফাফােত 

কাফন দয়া হয়, তেব তা কান অসুিবধা নাই।  
আর মিহলােক পাচঁ কাপেড় কাফন দয়া হেব। যথা: চাদর, উড়না, লুি  ও িট িলফাফা। 
 আর কাফন দয়া হেব একিট, িট বা িতন কাপেড়। আর এক জামা ও ই িলফাফােত বািলকােক 

কাফন দয়া হেব।  
মতৃ ব ি র স ণূ শরীর আবৃত কের এমন কাপড় সকেলর ে  অত াবশ ক। তেব যিদ মতৃ 

ব ি  মহুিরম হয় তাহেল তােক পািন ও ররই পাতা িদেয় গাসল করােত হেব এবং তার চাদর ও 

লুি েত বা এ ছাড়া অন  কাপেড় কাফন দয়া হেব এবং তার মাথা ও মখু ঢাকা যােব না এবং 

সুগি ও লাগােব না। কারণ তােক িকয়ামেতর িদন 'লা াইক...'  বলা অব ায় উঠােনা হেব। 
যমন, এ ব াপাের রাসূল সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম হেত সহীহ হাদীস বিণত হেয়েছ।  

আর মহুিরম যিদ মিহলা হয় তেব তােক অন ান  মিহলার ন ায় কাফন দয়া হেব। তেব তােক 

সুগি  লাগােনা যােব না এবং িনকাব ারা তার মখু ঢাকা যােব না এবং মাজা ারা তার হ য় 

ঢাকা যােব না। তেব পেূব বিণত মিহলার কাফেনর িববরণ অনুপােত তার হ য় ও মখু ম ল ঢেক 

িদেত হেব। 
ষ তমঃ মতৃ ব ি েক গাসল, তার জানাযার সলাত ও দাফন করার স বশী উপযু  যােক মতৃ 

ব ি  এ ব াপাের অিসয়ত কের গেছ। তারপর তার বাপ। তারপর তার দাদা। তারপর পু ষেদর 

ব াপাের’ আসাবােদর তথা িনজ বংেশর মেধ  সব চেয় বশী িনকটবতী তারপর য বশী িনকটবতী 

স। আর মিহলােক গাসল দয়ার স সব চেয় অিধক উপযু  যােক স অিসয়ত কের গেছ। 
তারপর তার মা। তারপর তার দাদী। তারপর স মিহলার মিহলােদর য বশী িনকটবতী তারপর 

য বশী িনকটবতী স।  
আর ামী- ী একজন অপরজনেক গাসল করােব। কারণ আবু বকর রািযআ া  আন েক তারঁ ী 

গাসল কিরেয়িছেলন। আর আলী রািযআ া  তারঁ ী ফািতমা রািযআ া  আনহােক গাসল 

কিরেয় িছেলন। 

স মতঃ মৃত ব ি র জানাযার সলােতর িববরণঃ  
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জানাযার সলােত চার তাকবীর িদেব।  
 থম তাকবীেরর পর সূরা ফািতহা পাঠ করেব। আর যিদ এর সােথ ছাট একিট সূরা বা 

এক বা  আয়াত পাঠ কের তেব তা ভাল হেব। কারণ, এ ব াপাের ইবনু আ াস 

(রািজয়া া  আন মা) হেত ছহীহ হাদীস বিণত আেছ।  
 এরপর ি তীয় তাকবীর িদেব এবং  নাবী (ছা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম) এর উপর 

তাশা েদ য সলাত (দ দ) পাঠ করা হয় স সলাত পাঠ করেব।  
 তারপর ততৃীয় তাকবীর িদেয় িনে র ‘আ পাঠ করেব: 

 َمْن اللُھمَّ. َوُأْنَثاَنا َوَذَكِرَنا َكِبْیِرَنا، َو ِغْیِرَناَوَص َوَغاِئِبَنا، َوَشاِھِدَنا، َوَمیِِّتَنا، ، ِلَحیَِّنا اْغِفْر َاللَُّھمَّ

 َوَعاِفھ َواْرَحْمُھ، َلُھ اْغِفْر َاللُھمَّ -اإلْیَمان َعَلى َفَتَوفَُّھ ِمنَّا َتَوْفَتُھ َوَمْن اْلِإْسَلاِم َعَلى َفَأْحِیِھ ِمنَّا َأحَیْیَتُھ

 َكَما اْلَخَطاَیا ِمَن َوَنقِِّھ ، َواْلَبْرِد َوالثَّْلِج ِباْلَماِء َواْغِسْلُھ ُمْدَخَلُھ ْعَوَوسِّ ، ُنُزَلُھ َوَأْكِرْم َعْنُھ َواْعُف

 َخْیًرا َوَزْوًجا ، َأْھِلِھ ِمْن َخْیًرا َوَأْھًال َداِرِه ِمْن َخْیًرا َداًرا َوَأْبِدْلُھ ، الدََّنسٍِ ِمَن اَألْبَیُض الثَّْوُب ُیْنقَّى

 َلُھ َوَنوِّْر َقْبِرِه ِفْي َلُھ َوَأْفِصْح] النَّاِر َوَعَذاِب[ اْلَقْبِر َعَذاِب ِمَن َوأِعْذُه -  اْلَجًنَة َأْدِخْلُھ َو َزْوِجِھ ِمْن

  »َبْعَده ُتِضْلَنا َوال أْجَرُه َتْحِرْمَنا ال اللُھمَّ - ِفْیِھ

উ ারণঃ আ া াগিফরলী হাইিয় না ওয়া মাইিয় িতনা ওয়া শািহিদনা ওয়া গাইিবনা ওয়া সিগিরনা 

ওয়া কািবিরনা ওয়া যাকািরনা য়া উনছা-না। আ া া মান আহইয়াইতা  িম া ফা আহিয় হী’ 

আলাল ইসলাম,ওয়া মান তাওয়া ফাইতা  িম া ফাতাওয়া ফা  ’আলাল ঈমান। আ া াগ 

িফরলা  ওয়ারহাম ,ওয়া আিফিহ, ওয়া আ’ফ ু আন  ওয়া আকিরম নুযলুা  ওয়া ওয়াি ছ’ 

মদুখালা ,ওয়া আগিছল  িবলমা-ঈ ওয়া  সালিজ ওয়াল বারিদ। ওয়া নাি িহ িমনাল খাতায়া 

কামা য়ূনা া  সাওবুল আবইয়ায ু িমনা ানািছ,ওয়া আবিদল  দারান খাইরা  িম  দািরহী ওয়া 

আহলান খাইরা  িমন আহিলহী,ওয়া যাওজান খায়রাম িম  যাওিজিহ,ওয়া আদিখল ল 

জা াতা,ওয়া আইয  িমন আযািবল াবির (ওয়া আযািব াির),ওয়া আফিসহ লা  িফ াবিরিহ 

ওয়া নাওয়ীর লা  িফিহ,আ া া লা তাহিরম না আজরা   ওয়া লা তিুয ানা বা’দা । 
অথঃ হ আ াহ! আমােদর জীিবত ও মতৃ, উপি তও অনুপি ত, ছাট ও বড়, নর ও নারীিদগেক 

মা কর। হ আ াহ! আমােদর মােঝ যােদর তিুম জীিবত রেখেছা তােদরেক ইসলােমর উপর 

জীিবত রােখা, আর যােদরেক মৃতু  দান কেরা তােদরেক ঈমােনর সােথ মতৃু  দান কর। হ আ াহ! 

তিুম এই মতৃু  ব ি েক মা কর তার উপর রহম কর তােক পণূ িনরাপ ায় রােখা, তােক মাজনা 

কর, মযাদার সােথ তার আিতেথয়তা কেরা। তার বাস ানিট শ  কের দাও,তিুম তােক ধৗত 

কের দাও, পািন, বরফ ও িশিশর িদেয়।  
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তিুম তােক নাহ হেত এমনভােব পির ার কেরা যমন সাদা কাপড় ধৗত কের ময়লা িবমু  করা 

হয়। তার এই ( িনয়ার) বাস ােনর বদেল উ ম বাস ান দান কর, তার এই পিরবার হেত উ ম 

পিরবার দান কেরা, তার এই ী হেত উ ম ী দান কর, তিুম তােক জা ােত েবশ করাও, আর 

তােক কবেরর আযাব এবং জাহা ােমর আযাব হেত বাচঁাও। তার কবর শ  কের দাও এবং 

জাহা ােমর আযাব হেত বাচঁাও। তার কবর শ  কের দাও এবং তার জন  ইহা আেলাকময় কের 

দাও। হ আ াহ! আমােদরেক তার সওয়াব হেত বি ত কেরানা এবং তার মতৃূ র পর আমােদরেক 

পথ  কেরা না। 
 অতঃপর চতথু তাকবীর িদেয় ডান িদেক এক সালােমর মাধ েম সলাত  শষ করেব। জানাযার 

সলােত েত ক তাকবীেরর সােথ হাত উঠােনা মু াহাব। যিদ মতৃ ব ি  মিহলা হয় তাহেল... مََّاللُھ 

اْغِفْرَلَھا َاللُھمَّ এর পিরবেত اْغِفْرَلُھ  অথাৎ আরবী ীিলে র সবনাম যাগ কের পড়েত হয়। আর 

যিদ মেৃত র সংখ া ই হয় তাহেল َّالخ.. اْغِفْرَلُھَما َاللُھم  এবং এর বশী হেল  َّإلخ.. اْغِفْرَلُھْم َاللُھم  

অথাৎ সংখ া িহেসেব সবনাম ব বহার করেব। মতৃ  যিদ িশ  হয় তাহেল উপেরা  মাগিফরােতর 

’আর পিরবেত িনে র ’আ পাঠ করেব।  
 

. أُجْوَرُھَما ِبِه َوأْعِظْم َمَواِزْيَنُھَما ِبِه َثقَّْل اللُھمَّ ُمَجاًبا َوَشِفْیًعا ِلَواِلَدْيِه وَُّذْخًرا َفْرًطا اْجَعْلُه اللُھمَّ
  اْلَجِحْیِم َعَذاَب ِبَرْحَمتَك َوِقِه.  السََّالُم َعَلْیِه ِإْبَراِھْیَم َكَفاَلِة ِفْي َواْجَعْلُه ْؤِمِنْیَناْلُم ِبَصاِلِح َوأْلِحْقهُُ

উ ারণঃ আ া া ’ আল  ফারাতান ওয়া জখুরান িলওয়ািলদাইিহ, ওয়া শাফীআন মুাজাবা। 
আ া া ছাি লিবহী মাওয়াযীনা মা-ওয়া আ’িযম িবহী উজ-ুরা মা,ওয়া আলিহকু  িবসা-িলিহল 

মু’িমনীন ওয়া আজ’আল  ফী কাফা-লািত ই াহীমা আলাইিহস সলাম,ওয়াি হী িবরাহমািতকা 

আযাবাল জাহীম। 
অথঃ হ আ াহ! তিুম এই িশ েক তার িপতা-মাতার জেন  অ ীম দতূ ও সংরি ত িতদান বানাও 

এবং তােক এমন সুপািরশকারী বানাও যার পািরশ কবুল করা হেব। হ আ াহ! তুিম এই িশ র 

ারা তার িপতা-মাতার সওয়ােবর ওজন আেরা ভারী কর এবং এর ারা তােদর িতদানেক  আেরা 

বড় কর। তােক নককার ম’ুিমনেদর অ ভূ  কর এবং ই াহীম আলাইিহস সালােমর দািয়ে  

রেখ দাও। এেক তামার রহমেতর ারা জাহা ােমর আযাব হেত র া কর। 
জানাযার ে  সু াত হল, ইমাম মতৃ পু েষর মাথা বরাবর দাড়ঁােব এবং ীেলাক হেল তার 

দেহর মধ েল দাড়ঁােব। মেৃতর সংখ া একািধক হেল পু েষর মতৃেদহ ইমােমর িনকটবতী থাকেব 
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এবং মিহলােদর মতৃেদহ িকবলার িনকটবতী থাকেব। তােদর সােথ িশ  থাকেল পু েষর পের এবং 

মিহলার আেগ পু ষ িশ  ান পােব, তারপর মিহলাগণ এবং সবেশেষ নারী িশ  ান হেব। 
বালেকর মাথা পু েষর মাথা বরাবর এবং ীেলােকর মধ াংশ পু েষর মাথা বরাবর রাখা হেব। 

এইভােব বািলকার মাথা ীেলােকর মাথা বরাবর এবং বািলকার মধ াংশ পু েষর মাথা বরাবর 

রাখা হেব। সব মছুা ীগণ ইমােমর িপছেন দাড়ঁােব। তেব যিদ কান লাক ইমােমর িপছেন 

দাড়ঁাবার ান না পায় তাহেল স ইমােমর ডান পাে  দাড়ঁােব।  
অ মতঃ মৃত ব ি র দাফেনর িববরণঃ কবরেক একজন পু েষর কামর পিরমাণ গভীর করা এবং 

তােত কবলার িদক থেক  লাহাদ (বগলী কবর) থাকা শরীয়ত স ত। মতৃেক তার ডান পাে র 

উপর কাত কের লাহােদ রাখা এবং কাফেনর িগঁঠ বা ব ন খুেল দয়া। তেব দহ থেক কাপড় 

খুেল নয়া যােব না।  

 মতৃ ব ি র মুখ খালা যােব না। স পু ষ হাক অথবা নারী হাক। এরপর এর উপর  ইট খাড়া 

কের রেখ তা কাদা মািট  িদেয় লেপ দয়া, যােত ইট েলা ি র থােক এবং মৃত ব ি েক মািট 

থেক র া কের। আর যিদ ইট সং হ করা সহজ না হয়, তাহেল অন  িকছ ু যমন, ত া, পাথর 

অথবা কাঠ খাড়া কের রাখা যােত মািট থেক তােক র া করেত পাের। তারপর এর উপর মািট 

দয়া  হেব এবং মািট দয়ার সময় িনে র ’আিট বলা মু াহাব বা সু াত। 
  اِهللا َرُسْوِل ِملَِّة َوَعَلى اِهللا ِبْسِم

উ ারণঃ (িব  িম ািহ ওয়া ’আলা িম ািত রাসূিল াহ) (আ াহর নােম এবং রাসূল (ছা া া  আলাইিহ 

ওয়া সা াম)র িম ােতর (দীেনর) উপর রাখলাম) এবং কবর এক িবঘত পিরমাণ উচুঁ করা হেব এবং 

এর উপর সহজ হেল ক র রাখেব ও পািন িছিটেয় িদেব। মেৃতর দাফনকারীেদর জেন  কবেরর 

পাে  দাড়ঁােনা ও  তার  জেন  ’আ করা বধ। কারণ নাবী (ছা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম) যখন 

দাফন কাজ শষ করেতন তখন িতিন কবেরর পাে  দাড়ঁােতন এবং বলেতনঃ " তামরা তামােদর 

ভাইেয়র জেন  মা াথনা কর এবং ঈমােনর উপর অিবচল থাকার জেন  ’আ কর কারণ এখনই 

তােক  করা হেব। 
 নবমমতঃ দাফেনর পেূব য ব ি র জানাযা পেড় নাই স দাফেনর পরও তার কবেল িগেয় জানাযা 

পড়েত পাের। কারণ নাবী (ছা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম) তা কেরেছন। তেব এই নামায একমাস 

সমেয়র মেধ  হেত হেব, এর বশী হেল কবেরর কােছ িগেয় জানাযার নামায পড়া বধ হেব না। 
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কারণ দাফেনর একমাস পর নাবী (ছা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম) কান জানাযা পেড়েছন এমন কান 

হাদীস পাওয়া যায় নাই। 
দশমঃ মেৃত র পিরবােরর  জেন  তার বািড়েত উপি ত মানুেষর জেন  খাদ  ত করা জােয়য 

নয়। কারণ, স ািনত সাহাবী জারীর িবন আ ু াহ আল-বাজালী (রািযআ া  আন র) বেলন, আমরা 

মেৃত র পিরবােরর কােছ লাকজেনর একি ত হওয়া ও এবং দাফেনর পর তােদর জন  খাদ  ত 

করােক িনয়াহার (িবলােপর) অ ভূ  করতাম। (এই হাদীসিট ইমাম আহমদ হাসান সনেদ বণনা 

কেরেছন)। তেব মেৃতর পিরবােরর জেন  বা তােদর মহমানেদর জেন  খাদ  ত করােত কান 

অসুিবধা নই  

মেৃত র আ ীয়- জন ও িতেবশীেদর জেন  মেৃত র পিরবােরর জেন  খাদ  ত করা শরীয়ত 

স ত। কারণ রাসূল (ছা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম) এর কােছ যখন জাফর িবন আবূ তািলব 

(রািযআ া  আন ) এর শােম মতৃু  হেয়েছ এ সংবাদ পৗঁেছ তখন িতিন ীয় পিরবারবগেক 

বলেলন: "জাফর পিরবােরর জন  খাদ  ত কর। আরও বলেলন য, তােদর উপর এমন িবপদ 

নেম এেসেছ যা তােদরেক খাদ  ত করা থেক ব  কের রেখেছ।" 
মেৃতর পিরবােরর জেন  য খাদ  পাঠােনা হেয়েছ তা খাওয়ার জন  িনেজেদর িতেবশী বা অন েদর 

আহবান করােত কান অসুিবধা নই। এর জন  কান িনিদ  সময়-সীমা আেছ বেল আমােদর 

জানা নই। 
একাদশঃ কান মিহলার জেন  ামী ব তীত অপর কান মেৃতর উপর িতন িদেনর বশী শাক 

কাশ করা জােয়য নয়। ীর জন  তার ামীর মতৃু ওেত চার মাস দশ িদন শাক কাশ ওয়ািজব। 
তেব গভবতী মিহলার স ান সব করা পয  শাক পালন করেত হেব। কারণ এ ব াপাের রাসূল 

(ছা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম) থেক সহীহ হাদীস মািণত হেয়েছ। িক  পু েষর জেন  আ ীয়-

জন বা অন  কােরার মুতু েত শাক পালন করা জােয়য নয়। 
 াদশঃ (িদন ও তািরখ িনধারণ না কের) য কান সময় মতৃ ব ি েদর জেন  সাধারণভােব ’আ 

করা, তােদর জন  আ াহর রহমেতর জন  য়া করা, মতৃু  ও তার পেরর অব ার কথা রেণর 

উে েশ  পু ষেদর জেন  কবর িজয়ারত করা শরীয়ত স ত। কারণ (এ ব াপাের) নাবী (ছা া া  

আলাইিহ ওয়া সা াম) হাদীস রেয়েছ। আবূ রাইরা রািযআ া  আন  হেত বিণত, িতিন বেলন: রাসূল 

সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম বেলেছন: 

  ) صحیحه في مسلم اإلمام خرَّجه( اْلآِخَرَة ُتَذكُِّرُكْم َفِإنََّھا اْلُقُبوَر ُزوُروا

" তামরা কবর িজয়ারত কর, কারণ এিট তামােদরেক আিখরােতর কথা রণ কিরেয় দয়।" 
(হাদীসিট ইমাম মসুিলম তারঁ সহীহ ে  বণনা কেরেছন) রাসূল (ছা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম) 
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তারঁ সাহাবীগণ যখন কবর িযয়ারত করেতন তখন তােঁদরেক িতিন িনে র ’আ বলেত িশ া 

িদেতন।  
 اَهللا َنَسَأُل َالِحُقْوَن ِبُكْم اَهللا َشاَء ِإْن َوِإنَّا َواْلُمْسِلِمْیَن، اْلُمْؤِمِنْیَن ِمَن الدََّياِر أْھَل َعَلْیُكْم َالسََّالُم

  َواْلُمْسَتَأِخِرْيَن ْسَتْقِدِمْیَناْلُم اهللا َيْرَحُم اْلَعاِفْیَة، َوَلُكُم َلَنا

উ ারণঃ আসসালাম ুআলাইকমু ইয়া আহলা  িদয়াির িমনাল ম’ুিমনীনা ওয়াল মসুিলমীন,ওয়া ই া 

ইনশা আ া  িবকমু লািহকনূ। নাসআলু াহা লানা ওয়া লাকমুলু আিফয়াহ,ইয়ারহামু া  

মু াি দমীনা ওয়াল মু ািখরীন।  
অথঃ তামােদর িত সালাম বিষত হাক হ কবরবাসী ম’ুিমন ও মসুিলমগণ। ইনশা আ াহ 

আমরাও অবশ ই তামােদর সােথ িমিলত হেবা। আমরা আমােদর এবং তামােদর জেন  আ াহর 

িনকট শাি  ও িনরাপ া কামনা  করেতিছ। আ াহ অ গামী ও প াতগামীেদর  িত দয়া ক ন। 
মিহলােদর জেন  কবর িজয়ারত করা বধ নয়। কারণ রাসূল (ছা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম) 

কবর িজয়ারত কারীনী নারীেদর অিভশাপ কেরেছন। তাছাড়া মেয়েদর কবর িজয়ারেত ফতনা ও 

অৈধয  সৃি র ভয় রেয়েছ। এ ভােব মেয়েদর পে  কবর পয  জানাযার অনুগমন করা বধ নেহ। 
কননা, রাসূল (ছা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম) তােদরেক এ থেক িনেষধ কেরেছন। তেব 

মসিজেদ বা অন  কান ােন মেৃতর উপর জানাযার নামায পড়া নারী পু ষ সকেলর জেন  বধ। 
 (এ বইেয়) যা একি ত করা সহজ হেয়েছ এিট তার সবেশষ পাঠ। 
আ াহ আমােদর নাবী মাহা দ, তারঁ পিরবার-পিরজন ও তারঁ সাহাবীগেণর উপর সলাত ও 

সালাম বষণ ক ন। 


