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অটভমত্  

ُه للهُ الَحمد ُ ينَُ َرب  ين نَبهي هه َعلى َوالسَّالمُ  َوالصَّالة ُ العَالمه  َوَصحبهه آلههُه َوَعلى دمحم األمه
ين ين يَومُه الى َوس ننهه بهَهْديهه اْهتدى َوَمن أْجَمعه -الد ه  

রসূল (স্বল্লাল্লাহ আলাইটহ অসাল্লাম) হকেন সমগ্র মানব মণ্ডলীর জন্য টচরন্তন আদশয। ত্াাঁর 
অনুসরণ ও অনুেরণই হকে মানব জাটত্র এেমাত্র এবং অভ্রান্ত মযটির সনদ। আর এিাও 
চরম সত্ু পর্, শয়ত্বান হকে মানব জাটত্র প াটষত্ শত্রু। পস পোন মকত্ই চাইকবনা পর্, সটিে 
পকথ পটরচাটলত্ হকয় মানুষ সাফলু মটণ্ডত্ পহাে। পসজন্য পস দ্বীকনর সাকথ সং ষযশীল টবষয় 
সমূহকে সুসটিত্ েকর উপস্থাপন েকর ও মানুষ ত্াকে ভাল ভাবকত্ লাকগ। এভাকবই 

টবদ’আকত্র আটবষ্কার হকয়কে।  

মৃত্যুসংবাদ প্রচারকে পেন্দ্র েকর সালাফ ও খালাফকদর জযমহূর বা সংখুাগটরষ্ঠ আটলমগকণর 
স্টান্ি পকয়ন্ি হল ত্া উচ্চস্বকর অথবা লাউি স্পীোকরর মাধ্ুকম পোন মকত্ই চলকব না। এিা 

‘না’য়ী’ বা টবটষদ্ধ মৃত্ুসংবাদ। টেন্তু পে োর েথা মাকন ! মাসটজকদর মাইেকেও এমন োকজ 

বুবহার েরকত্ লাগল। অথচ মাসটজকদ পোন হারাকনা বস্তুর সন্ধান পহত্য প াষণাোরীর জন্য 

বদ্দয’আ েরার টনকদযশ হাদীকস একসকে। োরণ বলা হকয়কে পর্, মসটজকদর টনমযাণ এত্দ্দযকে 

হয়টন। (স্বহীহ মযসটলম হাাঃ ৫৬৮)   

উি হাদীকসর আকলাকে স্বলাত্ সম্পটেযত্ প াষণা বুত্ীত্ অন্য পোন পাটথযব প াষণা পদওয়ািা 
বাঞ্ছনীয় নয়। বত্যমাকন র্টদও মাসটজদ হকত্ পর্ পোন হারাকনা বস্তুর প াষণা, সরোরী 
প্রেকের প্রচার ইত্ুাটদ ইমামকদর টদকয় েরাকনা হকে। র্া অত্ুন্ত পবদনার।   

আটলমগণ টবষয়টি টনকয় ভাকবন না, নত্যবা পাবটলে পসটন্িকমন্িকে টবকশষ উকদ্দকে আহত্ 
েরকত্ চান না। মহান আল্লাহ পর্ভাকবই পহাে সকত্ুর টেরণকে আম্লান রাখকবন, র্টদও ত্া 
টনন্দুেকদর অপেন্দ হয়।  

পেহবর শাইখ নাজকম আলাম সানাটবলী এেটি পটরটচত্ মযখ। সমসামটয়ে সমস্যার আল-

কুরআন ও স্বহীহ সুন্নাহ’র আকলাকে টবকেষকণ টসদ্ধহস্ত । মৃত্যুর প াষণা সম্পটেযত্ স্পশযোত্র 

টবষয়টিকে টত্টন টনখযাঁত্ ভাকব সমাধ্া েকরকেন। জমঈয়কত্ আহকল হাদীস পটিম বাংলার পক্ষ 
হকত্ টত্টন উপর্যি প্রমাণাটদ দ্বারা বলকত্ পচকয়কেন পর্, মৃত্ বুটির সংবাদ লাউি স্পীোর বা 
মাইকের দ্বারা পদওয়া র্াকব না।  
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মাহান আল্লাহ শাইখকে উত্তম পাটত্দাকন ভূটষত্ েরুন এিাই আমাকদর োমনা। আল্লাহ ত্াাঁকে 
দী যায়য দান েরুন, পর্ন টত্টন আরও ভাকলা ভাকব দ্বীকনর টখদমাত্ আঞ্জাম টদকত্ পাকরন ।   

 

التوفيق ولي هللا  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

আব্দযল্লাহ সালাফী 

আমীর জমঈয়কত্ আহকল হাদীস, পটিম বাংলা   

 পচয়ারমুান সরল পথ অুাোকিটম (বকয়জ)   

োাঁকুটিয়া, উমরপযর, মযটশযদাবাদ    

২২/০৬/২০২০  
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পলখকের েথা  

ُهرَُ للهُ د ُالحمَُ  لىعَُوَُ ينَُلُهرسَُوالمُ  األنبياءُه فُهأشرَُ على مُ الالسُ وَُ الةالصُ وَُ ينَُالعالمُه ب 
-بعدوَُ ينالد ُه مُهوُْيَُ الى سانُ احُْبهُ مهُ عَُبهُتَُ نُْمَُوَُ ينَُعُهمَُأجُْ هُهابهُحَُأصُْوَُ هُهآلُه  

সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহ রব্বযল আলামীকনর জন্য। স্বলাত্ ও সালাম বটষযত্ পহাে সমগ্র 
সৃটির জন্য রহমত্ স্বরূপ পপ্রটরত্ আমাকদর টপ্রয় নবী মযহাম্মাদ (স্বাল্লাল্লাহ আলাইটহ অসাল্লাম), 
ত্াাঁর বংশধ্র ও ত্াাঁর সৎেমযশীল সাথী, ত্াাঁর সুন্নাত্কে দৃঢ়ভাকব ধ্ারণোরী এবং টেয়ামত্ 
পর্যন্ত ত্াাঁর প্রদটশযত্ পকথর অনুসারীকদর উপর।  

প্রাণীকুকলর সবাইকে এেটদন মৃত্যুর স্বাদ অবেই গ্রহণ েরকত্ হকব। জন্ম ও মৃত্ু 

অঙ্গাঙ্গীভাকব জটিত্। দু’টির পোনটির ক্ষমত্া মানুকষর হাকত্ পনই। েখন হকব, পোথায় হকব, 

টেভাকব হকব, ত্া আল্লাহ বুত্ীত্ োকরা জানা পনই। আল্লাহ বকলন, “প্রকত্ুে প্রানীকে মৃত্যুর 

স্বাদ আস্বাদন েরকত্ হকব। (সূরাহ আকল ইমরান ৩/১৮৫, সূরাহ টনসা ৪/৩৫, সূরাহ 
আনোবূত্ ২৯/৫৭) 

জাগটত্ে অপরাপর টবষকয়র ন্যায় মৃত্যু- পরবত্যী েরণীয় টবষয়গুটলকত্ও ইসলাকমর সুস্পি 

পথ টবকদযশনা টবদুমান। এত্ৎসকত্বও র্যকগ র্যকগ মৃত্যুকে পেদ্র েকর টশেয, টবদ’আত্, কুসংস্কার 

ত্থা নানাটবধ্ োর্যেলাকপর সংক্রমণ  কি চকলকে অটবরাম- র্ার মকধ্ু অন্যত্ম হল 
মৃত্যুসংবাদ প্রচাকর অজ্ঞত্া- র্যকগর অন্ধ অনুসরণ।      

পোন মযটমন বুটি মারা পগকল জীটবত্কদর অন্যত্ম েরনীয় হ’ল, ত্াকে পগাসল েরাকনা, 

োফন পরাকনা, োাঁকধ্ েকর টনকয় র্াওয়া এবং জানার্াহ ও দাফন োর্য সম্পন্ন েরার লকক্ষ 
প্রকয়াজনীয় পলােজনকে জানাকনা। টবকশষভাকব ত্াাঁর পটরবার- পটরজন, আত্মীয়- স্বজন এবং 
ত্ার সাথী- বন্ধযকদরকে ত্ার মৃত্যুর সংবাদ পদওয়া।  

ইসলামপবূয র্যকগর পলাকেরা এ সংবাদ পোন উাঁচয স্থান পথকে প্রচার েরত্। টেংবা জন সমকক্ষ 
উচ্চেকে বলকত্া আটম অমযকের মৃত্যুর সংবাদ টদটে। অথবা পািায় পািায়  যকর  যকর 
মাইকয়কত্র পগৌরবময় োজগুটল বণযনা েকর ত্ার মৃত্যুসংবাদ প্রচার েরকত্া। আবার টেেয 
মৃত্যুসংবাকদ ত্ার সাকথ আত্যনাদ, পশারকগাল ইত্ুাটদ পর্াগ হকয় পর্ত্। টেন্তু ইসলাম আসার 
পর রসূলযল্লাহ (স্বল্লাল্লাহ আলাইটহ অসাল্লাম) মৃত্যুসংবাদ প্রচাকরর এ পদ্ধটত্ পথকে েকিারভাকব 
টনকষধ্ েকর পদন।       
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সংখুাগটরষ্ঠ আটলমগকণর মকত্ মৃত্যুসংবাকদ উচ্চ েেস্বর শাটমল হকলই ত্া টনটষদ্ধ 
মৃত্যুসংবাকদ পটরণত্ হয়। এখন র্ার টবেে টহসাকব বুবহার েরা হকে মাইে বা লাউি 
স্পীোর। মৃত্যুসংবাদ প্রচাকরর এ টনটষদ্ধ পদ্ধটত্ মানুকষর মকধ্ু চাটরটদকে েটিকয় পকিকে। 
সাম্প্রটত্ে ত্া খযব পবশীই টবস্তার লাভ েকরকে। ত্ার জকন্য টবটভন্ন পদ্ধটত্ গ্রহণ েরা হকে। 
গাটিকত্ মাইে পবাঁকধ্ রাস্তা াকি প্রচার, মসটজকদর মাইকে স্বালাকত্র পূকবয অথবা স্বলাকত্র 

পশকষ প াষণা। মৃত্যু সম্পকেয অবটহত্ েরার এ পদ্ধটত্ সম্পূণযরূকপ টবদ’আত্ শরীয়কত্ এর 

পোন টভটত্ত পনই।     

ত্কব দুাঃখজনে হকলও সত্ু পর্, বত্যমাকন টেেয আকলম (হাদাহুমযল্লাহ ইলাস্ব- স্বাওয়াব) এ 

টনটষদ্ধ ও টবদ’আত্ী মৃত্যু সংবাদকে ববধ্ প্রমাণ েরার জন্য প্রাণপন পচিা চাটলকয় র্াকেন। 

জাকহলী মৃত্যুসংবাকদর সাকথ এোটধ্েভাকব সামঞ্জস্যপূণয মৃত্যুসংবাদ প্রচার েরাকে টনটদযধ্ায় 

জাকয়র্ বকল ফাত্াওয়া টদকেন। পর্সব  আটলকমগণ মাইকে মৃত্যুর এ’লানকে জাকয়র্ বকলকেন 

খযাঁকজ খযাঁকজ ত্াাঁকদর ফাত্াওয়াগুটলর প্রচার েকর সমাকজ টবভ্রাটন্ত েিাকেন।               

নাবী (স্বল্লাল্লাহ আলাইটহ অসাল্লাম) অহীর মধ্ুকম প্রাপ্ত েকয়েজকনর মতৃ্যুসংবাদ টদকয়কেন। 
টবকশষ েকর র্াাঁকদর মৃত্যুসংবাদ পসই মযহুকত্য মানুকষর োকে পপৌাঁোকনা  সম্ভব টেল না। পর্মন, 

হাবকশর বাদশাহ নাজাশীর মৃত্যুসংবাদ, র্াইদ ইবনু হাকরসাহ, জা’ফার ইবনু আবী ত্বাকলব 

এবং আব্দযল্লাহ ইবনু রাওয়াহা (রাটর্ আল্লাহু আনহুম) এর মৃত্যুসংবাদ। স্বাহাবা (রাটর্ আল্লাহ 
আনহুম)- ও মৃত্যুসংবাদ প্রচার েকরকেন। টেন্তু ত্াাঁকদর প্রচাকরর পদ্ধটত্ টেল জাকহলী 
মৃত্যুসংবাকদর সমস্ত ববটশি পথকে মযি।          

রসূলযল্লাহ (স্বল্লাল্লাহ আলাইটহ অসাল্লাম) ও স্বাহাবীকদর র্যকগ মাইে টেল না, টেন্তু ত্ার টবেে 
বুবস্থা অবেই টেল। র্া ত্াাঁরা আর্াকনর জন্য বুবহার েরকত্ন। টেন্তু হাদীকসর ভাণ্ডাকর টবশুদ্ধ 
সূকত্র এমন পোন হাদীস বটণযত্ হয়টন র্া পথকে পবাঝা র্াকব পর্, ত্াাঁরা মৃত্যুসংবাদ প্রচাকরর 
উকদ্দকে েেস্বর উচ্চ েরার টবেে মাধ্ুম গ্রহণ েকরকেন। বরং ত্াাঁরা এর উকটা িা 

েকরকেন। টবদ’আত্ী মৃত্যুসংবাকদর ভকয় সুন্নাত্ী মৃত্যুসংবাদ প্রচাকরও বাধ্া টদকয়কেন।   

মৃত্যুসংবাদ প্রচার পে পেন্দ্র েকর র্াবত্ীয় টবভ্রাটন্তর অপকনাদন এবং প্রেতৃ্ সত্ু বাস্তবায়কনর 
উকদ্দকশ বক্ষুমান প্রবকন্ধ টবস্তাটরত্ আকলাচনা েরার পচিা েকরটে। আল্লাহ আমাকদর সেলকে 
প্রেতৃ্ সত্ু অনুধ্াবন ও ত্া বাস্তবায়কনর ত্াওফীে টদন আ- মীন।  
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পটরকশকষ আল্লাহর দরবাকর প্রাথযনা েটর র্ারা এপযটস্তো প্রণয়কন পোন প্রোর সহকর্াটগত্া 
েকরকেন টবকশষভাকব শায়খ আব্দযল্লাহ সালাফী, শায়খ আইনুল হক্ব বীভূযমী, আমার পেহবর  

আমীরুল ইসলাম আটলয়াভী এবং ব্রাদার রাহুল পহাকসন- পে টত্টন উত্তম প্রটত্দাকন ভূটষত্ 

েরুন–আমীন-                           

                                           আব ূহাবীবাহ নাজকম আলাম সানাটবলী 

     পর্াগাকর্াগ +৯১ ৯৩৮২ ৪৮৭৩৭৪                                    
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প্রথম অধ্ুায়  

“মৃত্যু সংবাদ” েথাটির শাটব্দে ও পাটরভাটষে অথয- 

মৃত্যুসংবাদ শকব্দর আরবী প্রটত্শব্দ হ’ল  ُنَْعي(  ) ‘না’য়যন’ র্া  টত্নটি বণয দ্বারা   )ي,  ع,  ن(

গটিত্। শব্দটি মূলত্াঃ জানাকনা, প াষণা েরা, আহ্বান েরা, অবটহত্ েরা এবং প্রচার ও প্রসার 
েরার অথয প্রোশ েকর থাকে।        

(ে) ইমাম আব ূ ঈসা মযহাম্মাদ ইবনু ঈসা আত্- টত্রটমর্ী রাটহমাহুল্লাহ (জন্ম ২২০ টহজরী 
এবং মতৃ্যু  ২৭৯ টহজরী) বকলকেন,            

ْندَه مُْ َوالنَّْعيُ  ُ فهي ي نَادَى أَنُْ: عه يَْشَهد وا َماتَُ ف الَنًا أَنَُّ النَّاسه  .َجنَاَزتَه ُ له
উলামাগকণর টনেি ‘না’য়ী’ বলা হয়, মানুকষর মকধ্ু প াষণা েরা পর্, অমযে বুটি মৃত্যুবরণ 
েকরকে র্াকত্ ত্ারা ত্ার জানার্ায় উপটস্থত্ হয় । (জাকমউত্ টত্রটমর্ী ৩/ ২০৩ হাাঃ ৯৮৫)     
                                                                          
(খ) আব ূর্াোটরয়ুাহ ইয়াটহয়াহ ইবনু আলী আত্- ত্াবকরর্ী (মতৃ্যু  ৫০২ টহজরী) বকলকেন,                                                                                        

. اْلَمي هت بهَمْوت بْْخبَاراْلُه َوه وَُ النعي  
অথযাঃ ‘না’য়ী’ বলা হয়, মতৃ্ বুটির মৃত্যুর সংবাদ পদওয়াকে । (শারহু দীওয়াটনল হামাসাহ 
২/২৯৪)       

(গ) ইবনুল আসীর আল- জার্রী (মতৃ্যু  ৬০৬ টহজরী) টলকখকেনাঃ    

ًُ يَْنعاه المي هتَُ نَعَى ًُ نَْعيا ي ا . هندَبَُ وإذا به وأبْْخبَر موته أذاعَُ إذا ونَعه  

পোন বুটির বুপাকর “না’য়াল মাকয়ুত্া” ত্খন বলা হয় র্খন  মৃত্যুর সংবাদ প্রচার  েকর 
এবং ত্ার প্রটত্ পশাে জ্ঞাপন েকর । (আন- টনহাইয়া ফী গারীটবল হাদীস অল- আসার 
৫/১৮৮)                                          
( ) মযহাম্মাদ ইবনু মযহাম্মাদ আবলূ ফাইর্ আর্- র্যবায়দী(মতৃ্যু  ১২০৫ টহজরী) বকলন,        

. بههُه والْشعارُ  الَمي هتُه بَمْوتُه الدُّعاءُ  ه وَُ  

না’য়ী বকল, মাকয়ুকত্র মৃত্যুর সংবাদ পদওয়া ও ত্ার প াষণা পদওয়া । (ত্াজযল উরূস টমন 
জাওয়টহরুল োমূস ৪০/১০৯)  
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(ঙ) িাঃ শায়খ আহমাদ মযখত্ার উমার বকলকেন,    

،المَُ بَْخبَرُه إذَاَعة ُ ه وَُ النعيُ  ْطلَقُ  َولَْيسَُ ْوته .الْعاَلنُه م   
‘আন- না’য়ী মৃত্যুসংবাদ প াষণা েরা। সাধ্ারণ আহ্বানকে ‘আন- নায়ী’ বলা হয় না। 
(মযজামযস্ব- স্বাওয়াটবল লযগবী ১/৭৬৩)   
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টদ্বত্ীয় অধ্ুায়  

মৃত্যু সংবাকদর প্রোরকভদাঃ মতৃ্যু সংবাদ দু’প্রোর-  

প্রথম প্রোরাঃ ববধ্ ও সুন্নাত্ী মৃত্যুসংবাদ- পর্ মৃত্যুসংবাদ জাকহলী মৃত্যুসংবাকদর সমস্ত গুণ 
পথকে খালী হকব। সবযসম্মটত্ক্রকমই এিা সুন্নাত্ী মৃত্যুসংবাদ।      

(ে) স্বয়ং রসূলযল্লাহ (স্বল্লাল্লাহু আলাইটহ অসাল্লাম) স্বাহাবাহ (রাটর্ আল্লাহু আনহুম)- পে 
েকয়েটি মৃত্যুসংবাদ সম্পকেয অবটহত্ েকরকেন। পর্মন-  

আব ূহুরাইরাহ (রাটর্ আল্লাহু আনহু) েত্ৃযে বটণযত্ টত্টন বকলন,               

هُ َرس ولَُ أَنَُّ يَُّ نَعَى وسلم عليه هللا صلى اّللَّ فهيهُه َماتَُ الَّذهي اليَْومُه فهي النََّجاشه  

অথযাৎাঃ পর্টদন হাবশাহ (আটবটসটনয়া)- র বাদশাহ নাজাশী মৃত্যুবরণ েরকলন পসটদকনই 
রসূলযল্লাহ (স্বল্লাল্লাহু আলাইটহ অসাল্লাম) আমাকদরকে ত্াাঁর মৃত্যুসংবাদ জানাকলন । (স্বহীহ 
বযখারী হাাঃ ১২৪৫-  ১৩৩৩, স্বহীহ মযসটলন হাাঃ ১৫৮১)  

(খ) আনাস ইবনু মাকলে (রাটর্ আল্লাহু আনহু) হ’পত্ বটণযত্ টত্টন বকলন,    

ُ َرَواَحةَُ َواْبنَُ َوَجْعفًَرا، َزْيدًا، نَعَى وسلم، عليه هللا صلى النَّبهيَُّ أَنَُّ لنَّاسه ،له  

مُْ أَنُْ قَْبلَُ  ه م يَأْتهيَه  . بَْخبَر   

নবী (স্বল্লাল্লাহু আলাইটহ অসাল্লাম) র্াইদ ইবনু হাকরসাহ, জা’ফার ইবনু আবী ত্বাকলব এবং 
আব্দযল্লাহ ইবনু রাওয়াহা (রাটর্ আল্লাহু আনহুম) এর মৃত্যুসংবাদ (মযত্ার) র্যদ্ধকক্ষত্র পথকে 
পর্াদ্ধাকদর টফকর আসার পূকবযই পলাকেরাকে জানাকলন। (স্বহীহ বযখারী হাাঃ ৩৭৫৭, ৪২৬২)    

(গ) আব ূহুরাইরাহ (রাটর্ আল্লাহু আনহু) েত্ৃযে বটণযত্ টত্টন বকলন,      

ًُ أَنَُّ دَُ تَق مُُّ َكانَتُْ َسْودَاءَُ اْمَرأَة هُ َرس ولُ  فَفَقَدََها َشابًّا أَوُْ اْلَمْسجه  وسلم عليه هللا صلى اّللَّ
ونهي ك ْنت مُْ أَفاََلُ قَالَُ اتَُمَُ فَقَال وا َعْنه ُ أَوُْ َعْنَها فََسأَلَُ .آذَْنت م   

এেজন োকলা বকণযর মটহলা অথবা এেটি র্যবে মাসটজকদ নাবাবী ঝািয টদত্, এেটদন 
রসূলযল্লাহ (স্বল্লাল্লাহু আলাইটহ অসাল্লাম) ত্াকে পদখকত্ পপকলন না। টত্টন ত্ার পখাাঁজ টনকলন। 
পলাকেরা বলল, পস মৃত্যুবরণ েকরকে। টত্টন বলকলন, পত্ামরা আমাকে জানাকল না পেন? 
(স্বহীহ বযখারী হাাঃ ৪৫৮, স্বহীহ মযসটলম হাাঃ ১৫৮৮)   

 



11 
 

   

( ) ইয়ার্ীদ ইবনু সাটবত্ (রাটর্ আল্লাহু আনহু) বকলন,  

هُ َمعَُ بَْخَرْجنَا ا وسلم، عليه هللا صلى النَّبهي  ، بهقَْبرُ  ه وَُ فَإهذَا اْلبَقهيعَُ َوَردَُ فَلَمَّ يد   فََسأَلَُ َجده
ونهي أََلُ َوقَالَُ فَعََرفََها: الَُقَُ ف اَلنَة ،: فَقَال وا َعْنه ،  َصائهًما، قَائهاًلُ ك ْنتَُ: قَال وا بهَها آذَْنت م 

ْهنَا يََك، أَنُْ فََكره فَنَُّ َلُ تَْفعَل وا، فاََلُ: قَالَُ ن ْؤذه ْنك مُْ َماتَُ َما أَْعره  بَْينَُ ك ْنتُ  َما َمي هتُ  مه
ك مُْ ُ أَْظه ره ونهي إهلَّ ؛ آذَْنت م   .........َرْحَمة ُ لَه ُ َعلَْيهُه يَصاَلتهُ فَإهنَُّ بههه

এেদা আমরা নবী (স্বল্লাল্লাহু আলাইটহ অসাল্লাম) এর সাকথ বাইকর পগলাম। র্খন টত্টন বাটক্ব 
পপৌাঁোকলন টত্টন এেটি নত্যন ক্ববর পদখকত্ পপকলন। নাবী (স্বল্লাল্লাহু আলাইটহ অসাল্লাম) ত্ার 
বুপাকর প্রশ্ন েরকলন। স্বাহাবাহ (রাটর্ আল্লাহু আনহুম) বলকলন, অমযে মটহলার ক্ববর। টত্টন 
ত্া টচকন টনকলন। এবং বলকলন, পত্ামরা আমাকে এর মৃত্যু সংবাদ পেন টদকল না? ত্াাঁরা 
বলকলন, আপটন দুপযকর টবশ্রাম টনটেকলন। আর আপটন টস্বয়াকমর অবস্থায় টেকলন। সুত্রাং 
আমরা আপনাকে েি পদওয়া পেন্দ েটরটন। টত্টন বলকলন, এমনিা েকরা না । আটম র্ত্টদন 
পত্ামাকদর মকধ্ু থােব, এর পর পত্ামাকদর মকধ্ু পর্ পেউ মৃত্যু বরণ েরুে আবেই 
আমাকে জানাকব। োরণ আমার দু’আ ত্ার জন্য দয়ার োরণ হকব । (নাসায়ী হাাঃ ২০২২, 
ইবনু মাজাহ হাাঃ ১৫২৮ সূত্র স্বহীহ ।  ইবনু টহব্বান, আলবানী, হাকফর্ র্যবুার আলী র্ায়ী এবং 
শুয়াইব আরনাউত্ব স্বহীহ বকলকেন।) 

(ঙ) ইয়াহইয়া ইবনু আটব্দল হামীদ ইবকন রাকফ ইবকন খাদীজ ত্াাঁর দাদী উকম্ম আটব্দল হামীদ 
(রাটর্ আল্লাহ আনহা) হকত্ বণযনা েকরকেন টত্টন বকলন,   

، بَْعدَُ فََماتَُ ْحَمنُه َعْبدُه أَبَا يَا: فَقهيلَُ ع َمرَُ اْبنُ  فَأَتَى اْلعَْصره يج ، ْبنُ  َرافهعُ  َماتَُ الرَّ  بَْخده
مَُ ثْلَُ إهنَُّ: قَالَُ َعلَْيهُه فَتََرحَّ ينَةُه َحْولَُ َمنُْ ي ْؤذَنَُ َحتَّى بههُه ي ْخَرجُ  َلُ َرافهع ُ مه نَُ اْلَمده  مه
ا اْلق َرى، ، بَْخَرْجنَا فَلَمَّ ل هيَُ بهَجنَاَزتههه ُ َعلَى َجلَسَُ َحتَّى ع َمرَُ اْبنُ  َجاءَُ َعلَْيهه، فَص   َرأْسه
 اْلقَْبرُه

রাকফ ইবনু খাদীজ (রাটর্ আল্লাহ আনহু) আসকরর পর মারাকগকলন । অত্াঃপর ইবনু উমার 
(রাটর্ আল্লাহ আনহুমা) উপটস্থত্ হকলন । ত্াাঁকে বলা হ’ল, পহ আব্দযর রহমাকনর আব্বা! রাকফ 
ইবনু খাদীজ মৃত্যুবরণ েকরকেন। টত্টন ত্াাঁর জন্য আল্লাহর রহমত্ প্রাথযনা েরকলন এবং 
বলকলন, মদীনার পাশযবত্যী গ্রামগুটলকত্ সংবাদ না পদওয়া পর্যন্ত রাকফর মকত্া পলাকের 
জানার্াহ পবর েরা হকব না । আমরা র্খন ত্াাঁর জানার্াহ পবর েরলাম ত্াাঁর স্বলাত্ আদায় 
েরা হ’ল । ইবনু উমার একস েবকরর মাথার পাকবয বকস পিকলন। (আল- মযজামযল োবীর 
টলত্- ত্াবারানী ৪২৪২ হাকফর্ র্যবাইর আলী র্ায়ী বকলকেন, উকম্ম আটব্দল হামীদ পর্যন্ত সূত্র 
স্বহীহ। টেন্তু ইয়াহইয়া ইবনু রাকফ- পে ইয়াহইয়া ইবনু মায়ীন োিা পেউ গ্রহণকর্াগু 
বকলনটন।)          
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(চ) আব্দযল্লাহ ইবনু উরওয়া ইবটনর্ র্যবাইর (রাকহমাহুল্লাহ) বকলন,     

نُ  َكانَُ نَاَزةه، ي ْؤذه رُُّ بهاْلجه دُه فَيَم  هُ َعْبد ُ: فَيَق ولُ  بهاْلَمْسجه يَُ اّللَّ هُ أََمة ُ أَوُْ فَأََجاَب، د عه يَتُْ اّللَّ  د عه
ُ َمعََها يَق ومُ  فاََلُ فَأََجابَْت، مُْ اْلقَلهيلُ  إهلَّ ْنه  مه  

আবূ হুরাইরাহ (রাটর্ আল্লাহ আনহু) জানার্াহ সম্পকেয অবটহত্ েরকত্ন । পত্া টত্টন  
মসটজকদর পাশ টদকয় পর্কত্ পর্কত্ বলকত্ন, আল্লাহর বান্দাকে অথবা বান্দীকে িাো হকয়কে 
পস িাকে সািা টদকয়কে। এর জন্য টত্টন খযব েম দািাকত্ন। (মস্বান্নাফ ইবকন আবী শাইবাহ 
হাাঃ ১১২১৯ সূত্র স্বহীহ)       
জ্ঞানদীপ্ত পািে! উটল্লটখত্ হাদীস ও আসারগুটল পথকে সুস্পিভাকবই পবাঝা পগল পর্, 
রসূলযল্লাহ (স্বল্লাল্লাহু আলাইটহ অসাল্লাম) টনকজ মৃত্যু সংবাদ টদকয়কেন এবং অন্যকদরকে টদকত্ও 
বকলকেন। স্বাহাবাহ (রাটর্ আল্লাহ আনহুম)ও মৃত্যু সংবাদ টদকয়কেন। ত্কব লক্ষু েরকল পবাঝা 
র্াকব পর্, ত্াাঁকদর পদওয়া মৃত্যুসংবাকদ পোন প্রোর প াষণা টেল না এবং জাটহলী 
মৃত্যুসংবাকদর সাকথ ত্ার পোন টমল টেল। সুত্রাং এিা টেল ববধ্ মৃত্যুসংবাদ।  

টেন্তু সাম্প্রটত্ে টেেয আকলম (আল্লাহ ত্াাঁকদর সটিে জানার, ত্ার প্রটত্ আমল েরার এবং 
মানুকষর সামকন ত্া বুি েরার ত্াওফীক্ব দান েরুন) জনসাধ্ারকণর সামকন এ সব হাদীস 
পপশ ে’পর, ত্া পথকে মাইকে মৃত্যুসংবাদ প াষণার প্রমাণ উপস্থাপন েরকেন। আর সাধ্ারণ 
মানুষকে ত্াাঁকদর এ প্রমাণ উপস্থাপন বড্ড মযগ্ধ েরকে। োরণ এিা ত্াাঁকদর আকবকগর 
অনুকূকল। টেন্তু ত্াাঁরা পত্া জাকন না পর্, শরীয়কত্র পোন এেিা টবষয় প্রমাণ েরার জন্য পর্মন 
এেটি সুস্পি ও সটিে দলীল লাগকব, টিে পত্মটন ত্া হকত্ প্রমাণ উপস্থাপনও সটিে 
পদ্ধটত্কত্ হকত্ হকব।         
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ত্ৃত্ীয় অধ্ুায়  

উি মতৃ্যু সংবাদ সম্পকেয উলামাগকণর মত্ামত্-   

(ে) আস্থাভাজন ত্াকবয়ী মযহাম্মাদ ইবনু সীরীন বকলকেন,   

نَُ أَنُْ بَأًْسا يََرى َلُ لُ  ي ْؤذه ج  يَمه ، الرَّ يقَه ُ َحمه نَاَزةُه َوَصده بهاْلجه  
মাকয়ুকত্র সাথী- বন্ধযকদরকে ত্ার জানার্াহ সম্পকেয অবটহত্ েরাকত্ পোন অসুটবধ্া পনই। 
(মযস্বান্নাফ ইবকন আবী শাইবাহ হাাঃ ১১২১৮ সূত্র স্বহীহ)    

(খ) ইমাম আব ূঈসা মযহাম্মাদ ইবনু ঈসা টত্রটমর্ী বকলকেন, টেেয উলামা বকলন,          

َوإهبْْخَوانَه ُ قََرابَتههُه أَْهلَُ ي ْعلهمَُ أَنُْ بَأْسَُ َلُ   

মৃত্বুটির আত্মীয়স্বজন ও ত্ার ভাইকদরকে ত্ার মৃত্যুসংবাদ জানাকত্ পোন অসুটবধ্া পনই। 
(জাকমউত্- টত্রটমর্ী, হা/৯৮৫; ৩/৩০৩)  

(গ) োমালযদ্দীন ইবনুল হুমাম হানাফী (মতৃ্যু  ৮৬১ টহজরী) বকলন,     
هَُ مُْ َوَكره ه  قَّةُه فهي َعلَْيهُه ي نَادَى أَنُْ بَْعض  َنَّه ُ َواأْلَْسَواقُه اأْلَزه يَّةُه أَْهلُه نَْعيُ  أله له . اْلَجاهه

يهُ  َمعَُ يَك نُْ لَمُْ إنُْ بَْعد ُ ي ْكَره ُ َلُ أَنَّه ُ َواأْلََصحُُّ هُه تَْنوه ْكره يمُ  بهذه  اْلعَْبد ُ يَق ولَُ أَنُْ بَلُْ َوتَْفخه
هُ إلَى اْلفَقهيرُ  َنَُّ ف اَلنُ  ْبنُ  ف اَلنُ  تَعَالَى اّللَّ نُْ اْلَجَماَعةُه تَْكثهيرَُ فهيهُه أله َصل هينَُ مه ثْل ه ُ َولَْيسَُ اْلم   مه
يَّةُه نَْعيَُ له  .اْلَجاهه

টেেয পলাে গটলকত্ ও বাজাকর মৃত্যুসংবাদ প াষণা েরাকে অপেন্দ েকরকেন। োরণ ত্া 
জাকহলী মতৃ্যুসংবাদ। ত্কব সটিে েথা হ’ল, র্টদ ত্া প্রশংসা এবং পগৌরব বণযনার সাকথ না হয় 
ত্কব অপেন্দনীয় নয়। বরং বলকত্ হকব “আল্লাহর ফক্বীর বান্দাহ অমযকের পেকল অমযে 
মারাকগকে” োরণ একত্ মযস্বল্লীকদর জামা’আত্ ভারী হয়। আর জাটহলী ‘নায়ী’ এ রেম হয় না। 

        (ফাত্হুল ক্বাদীর ২/১২৭)                  
              

( ) টনর্ামযদ্দীন আল- বালখী (মতৃ্যু  ১৩৬ টহজরী)- র পনত্কৃত্ব টহন্দুস্তানী হানাফীকদর এেিা বি 
জামা’আত্ ফাত্াওয়া টদকয়কেন,       

يَران ه ُ يَْعلَمَُ أَنُْ ي ْستََحبُُّ ه ُ جه قَاؤ  . لَه ُ َوالدَُّعاءُه َعلَْيهُه بهالصَّالَةهُ َحقَّه ُ ي َؤدُّوا َحتَّى َوأَْصده  
মাকয়ুকত্র পিশী এবং ত্ার সাথী বন্ধযকদরকে ত্ার মৃত্যুসংবাদ পদওয়া মযস্তাহাব। র্াকত্ ত্ারা 
ত্ার স্বলাত্ ও দু’আর মাধ্ুকম ত্ার হক্ব আদায় েরকত্ পাকর । (আল- ফাত্াওয়া আল-
টহটন্দয়াহ ১/১৫৭)           
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(ঙ) আল- মাউসয়ূাত্যল টফেটহয়ুাহ আল- কূকয়টত্য়ুার মযফত্ীগণ টলকখকেন,     

يرُه ْرحهُالشَُّ َوفهي غه هَُ الصَّ يَاحُ  ك ره دُ  صه  فَاْسعَْوا َماتَُ قَدُْ ف الَنُ : ي قَال بهأَنُْ بهبَابههُه أَوُْ بهَمْسجه
نَاَزتههُه إهلَى نُْ أَيُْ بَْخفهي  ُ بهَصْوتُ  اْلْعالَمَُ إهلَُّ َمثاَلً، جه يَاح ُ َغْيرُه مه  .ي ْكَره ُ فاَلَُ صه

শারহুসসাগীর গ্রকে আকে, অমযে বুটি মারাকগকে ত্ার জানার্ার জন্য ধ্াটবত্ হও বকল 
মসটজকদ অথবা মসটজকদর দরজায় টচৎোর েরাকে অপেন্দ েরা হকয়কে। টেন্তু নীচয েেস্বকর 

অথযাৎাঃ টচৎোর না েকর সংবাদ পদওয়াকে অপেন্দ েরা হয়টন। (১৬/৬)  
(চ) হাকফর্ ইবনু হাজার আসক্বালানী (জন্ম ৭৭৩ টহজরী মতৃ্যু  ৮৫২ টহজরী) বকলন,   

يَُ َوإهنََّما ك ل ه، َمْمن وًعا لَْيسَُ النَّْعي ا ن هه لهيَّة أَْهل َكانَُ َعمَّ  فََكان وا يَْصنَع ونَه ُ اْلَجاهه
ل ونَُ  عليه والذي.  َواألَْسَواق الدُّور أَْبَواب َعلَى اْلَمي هت َمْوت بهَخبَرُه ي ْعلهن َمنُْ ي ْرسه
 . جائز بالموت العالم مطلق أن الجمهور

মৃত্যুসংবাদ সম্পূণযভাকব টনটষদ্ধ নয়। বরং টনকষধ্ েরা হকয়কে পসই মতৃ্যুসংবাদ পথকে র্া 
ইসলাম পূবযর্যকগর পলাকেরা টদত্। ত্ারা বাটির দরজায় দরজায় এবং বার্াকর  যকর  যকর 
মৃত্যুসংবাদ পদওয়ার জন্য পলাে পািাকত্া। আর সংখুাগটরষ্ঠ আকলমগণ পর্ মত্ পপাষণ 
েকরকেন ত্া হল, সাধ্ারণ মৃত্যুসংবাদ (জাটহলী মৃত্যসংবাকদর গুণাবলী পথকে মযি সংবাদ) 
পদওয়া জাকয়র্। (ফাত্হুল বারী শারহু স্বহীটহল বযখারী  ৩/১১৬)      

(ে) বযলগূুল মারাকমর প্রটসদ্ধ ভাষ্যোর শায়খ আটত্য়ুাহ ইবনু মযহাম্মাদ সাকলম (মতৃ্যু  ১৪২০ 
টহজরী) বকলকেন,       

 ذويه ندع بموته العالم لمجرد كان إن البْخبار هذا الميت، بموت إبْخبارُ  النعي
 وصالة ُ ودفن تجهيز من: مصالحه في ليشاركوا ومحبيه وأصدقائه، وأقاربه
  النهي في دابْخل فهو ذلك عدا وما سنة، فهذه له، ودعاء عليه،

না’য়ী বলা হয়, মাকয়ুকত্র মৃত্যুসংবাদ পদওয়া। র্টদ এ মৃত্যসংবাদ জাকহলী মৃত্যু  সংবাকদর 
সমস্ত ববটশি পথকে মযি হয় এবং মাকয়ুকত্র পটরবার- পটরজন, আত্মীয় স্বজন এবং সাথী-
বান্ধকদরকে শুধ্য ত্ার মতৃ্যুর সংবাদ পদওয়া হয়, র্াকত্ ত্ারা ত্ার োফন- দাফন, জানার্াহ ও 
দু’আয় অংশ গ্রহণ েরকত্ পাকর, ত্াহকল এিা পদয়া সুন্নাত্। অন্যথায় ত্া টনটষদ্ধ মৃত্যু সংবাকদর 
অন্তভযযি। (সুবযলযস- সালাম শারহু মযলূটগল মারাম ৪/১১৮)        

(জ) পসৌটদ আরকবর প্রটসদ্ধ ফাক্বীহ আল্লামাহ মযহাম্মাদ স্বাকলহ উসাইমীন (মতৃ্যু  ১৪২১ 
টহজরী)- পে প্রশ্ন েরা হয় পর্, পোন মৃত্যবুাটি আত্মীয়স্বজন ও টপ্রয়জনকদরকে ত্ার জানার্ায় 
উপটস্থত্ েরার উকদ্দকে ত্ার মৃত্যুসংবাদ পদয়া টনটষদ্ধ না ববধ্ ? প্রশ্ন নম্বর ৩৪২ - টত্টন উত্তকর 
বকলকেন,               
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 اليوم في النجاشي وسلم عليه هللا صلى النبي نعى ولهذا ،المباح النعي من هذا
 رضي - الصحابة فدفنها المسجد، تقم كانت التي المرأة في وقال فيه، مات الذي
 كنتم هال: "فقال بذلك والسالم الصالة عليه النبي يخبروا ولم - عنهم هللا

 بأس ل عليه المصلون يكثر أن أجل من الشخص بموت بْخبارفال.." آذنتموني
 أن يهمهم ممن وذويه أهله إبْخبار وكذلك السنة، مثله في وردت مما ذلك ألن به،

 حرج فيه ليس عليه للصالة يجتمعوا
এিা ববধ্ মৃত্যুসংবাদ। আর এোরকণই নাজাশীর মৃত্যুর টদকন নবী (স্বাল্লাল্লাহু আলাইটহ 
অসাল্লাম) ত্াাঁর সংবাদ টদকয়টেকলন, এবং মাসটজদ পটরষ্কারোরী মটহলাটির বুপাকর 
বকলটেকলন, আমাকে পেন অবটহত্ েরটন ? োকজই জানার্ায় মযস্বল্লী পবশী েরার জন্য উি 
বুটির মৃত্যু সম্পকেয জানাকত্ পোন অসুটবধ্া পনই। োরণ সুন্নাকত্ টিে এ ভাকবই বটণযত্ হকয়কে 
। ত্দ্রূপ ত্ার আত্মীয়স্বজন ও পটরবার- পটরজনকে জানার্ায় উপটস্থত্ েরার উকদ্দকে সংবাদ 
পদওয়াকত্ পোন অসুটবধ্া পনই। (ফাত্াওয়া আরোনুল ইসলাম ১/৪০৫)       

(ঝ) আবযল হাসান মযহাম্মাদ ইবনু আটব্দল হাদী সীন্ধী (মতৃ্যু  ১১৩৮ টহজরী) বকলন,      
لهيَّة اَْهل َكانَُ ونَُ اْلَجاهه ر  يَهة، بهَهْيئَةُه اْلَمْوت ي ْشهه ول ْهيفَالنَُّ َكره ، َمْحم   َوبَْخافَُ َعلَْيهه

ذَْيفَة َراد يَك ون أَنُْ ح  حَُ فََما النَّْهي، إهْطالق اْلم  ، سمه نُْ فَه وَُ بههه  َوإهل اْلَوَرع، بَاب مه
يََّما اْلَمْوت فََخبَر  َجائهز اْلَجَماَعة َكتَْكثهيرُه لهَمْصلََحةُ  َكانَُ إهذَا سه

জাটহলী র্যকগর পলাকেরা অপেন্দনীয় পদ্ধটত্কত্ মতৃ্যুসংবাদ প্রচার েরত্ । পসই মৃত্যু সংবাদ 
টনটষদ্ধ। টেন্তু হুর্াইফাহ (রাটর্ আল্লাহু আনহু) ত্া পথকে সাধ্ারণভাকব টনকষধ্ হওয়ার আশঙ্কা 
েকরকেন। ফকল টত্টন ত্ার অনুমটত্ পদনটন। এিা টেল ত্াাঁর ত্াক্বওয়া ও আল্লাহটভরুত্া । 
নত্যবা মৃত্যুসংবাকদ টবকশষ উকদ্দে সামকন থােকল, পর্মন অংশ গ্রহণোরীকদর সংখুা বৃটদ্ধ 
ইত্ুাটদ হকল ত্া জাকয়র্।(হাটশয়াত্যস- টসন্ধী আলা- সুনাটন ইবকন মাজাহ ১/৪৫০) 

    
(ঞ) পসৌটদ রকবর স্থায়ী ফাত্াওয়া পটরষকদর মযফত্ীগন বকলকেন,              

 عليه، يصلوا أن أجل من توفي إذا وجيرانه وأصحابه الميت أقارب دعاء يجوز
 .............   دفنه على ويساعدوا ،جنازته ويتبعوا له ويدعوا

মাকয়ুকত্র জানার্ার স্বলাত্ আদায় েরার জন্য ত্ার আত্মীয়- স্বজন, সাথী- বন্ধয এবং 
পিশীকদরকে িাো জাকয়র্। ত্ারা ত্ার জন্য দু’আ েরকব, ত্ার জানার্ার সাকথ র্াকব এবং 
ত্ার দাফকন সহকর্াটগ ত্া েরকব......(ফাত্াওয়া লাজনাহ দাটয়মাহ ৮/৪০২)  

 
(ি) আল্লামাহ আলবানী (জন্ম ১৩৩২ টহজরী এবং মতৃ্যু  ১৪২০ টহজরী) বকলকেন,       

 لم إذا ذلك يجب وقد الجاهلية نعي يشبه ما به يقترن لم إذا الوفاة إعالن يجوز
 ذلك ونحو عليه والصالة والتكفين الغسل من بحقه يقوم من عنده يكن
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মৃত্যুর প্রচার েরা জাকয়র্ র্টদ ত্াকত্ জাকহলী মৃত্যুসংবাকদর সাকথ সামঞ্জস্যপূণয পোন গুণ র্যি 
না হয়। আবার র্খন মাকয়ুকত্র হক্ব পগাসল, োফন পরাকনা এবং জানার্ার স্বলাত্ আদায় েরা 
ইত্ুাটদর জন্য পলাে না থাকে ত্খন ত্া অকজব হকয় র্ায়।  (আহোমযল জানাকয়র্ ১/৩২, টবষয় 
নাম্বার ২৩)     
সুধ্ী পািে! উটল্লটখত্ উটিগুটল পথকে সুস্পিভাকব পবাঝা পগল পর্, মাকয়ুকত্র পিশী ত্ার 
পটরবার- পটরজন, আত্মীয়স্বজন এবং ত্ার সাথী- বন্ধযকদরকে ত্ার পগাসল, োফন - দাফন, 
জানার্াহ এবং দু’আয় শাকমল েরার উকদ্দকে জাকহলী মৃত্যুসংবাকদর সমস্ত গুণাবলী পথকে 
মযি পদ্ধটত্কত্ ত্ার মৃত্যু সম্পকেয অবটহত্ েরাকেই বলা হয় ‘সুন্নাত্ী মৃত্যুসংবাদ’। পরবত্যী 
অধ্ুায়গুটলকত্ আকরা স্পি হকব ইনশা- আল্লাহ।   

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

 

চত্যথয অধ্ুায় 

টদ্বত্ীয় প্রোরাঃ টনটষদ্ধ ও টবদ’আত্ী মৃত্যুসংবাদ- পর্ মৃত্যুসংবাকদ জাকহলী মৃত্যু সংবাকদর 
অন্তত্ পোন এেিা গুণ পাওয়া র্াকব।        

জাকহলী ও টবদ’আত্ী মতৃ্যু সংবাদ এর গুণাবলী-   

র্টদ পোন মৃত্যুসংবাকদ টনকনাি গুণাবটলর মকধ্ু পোন এেটি ববটশি পাওয়া র্ায় ত্কব ত্া 
টনটষদ্ধ মৃত্যুসংবাদ বকল টবকবটচত্ হকব।        
(ে) টববাসকর্াগু ত্াকবয়ী আব ূআউন আব্দযল্লাহ ইবনু আউন আল- বাস্বারী (জন্ম ৬৬ টহজরী 
এবং মতৃ্যু  ১৫১ টহজরী) বকলন,            

ف هيَُ إهذَا َكان وا لُ  ت و  ج  بَُ الرَّ لُ  َركه ُ فهي َصاحَُ ث مَُّ دَابَّةًُ َرج    ف اَلنًا أَْنعهي النَّاسه
জাকহলী র্যকগ র্খন পোন বুটি মারা পর্ত্ ত্াকদর এেজন বাহকন আকরাহণ েকর জনসমকক্ষ 
টচৎোর েকর বলকত্া আটম অমযে বুটির মৃত্যু সংবাদ টদটে। (আসারটি ফাত্হুল বারীকত্ 
৩/১১৭ পৃষ্ঠা এবং আস- সুনানু অল মযবত্াটদয়াত্ টফল ইবাদাত্ এর উদূয অনুবাদ ১৭৯ পৃষ্ঠায় 
সুনানু সায়ীদ ইবকন মানসূকরর হাওয়ালায় স্বহীহ সূকত্র বণযনা েরা হকয়কে। টদ্বত্ীয় বইকয়র 
পলখে প্রটসদ্ধ গকবষে শায়খ আমর ইবনু আটব্দল মযনইম সালীম হাদীসটির সূত্রকে স্বহীহ 
বকলকেন। এবং বইকয়র অনুবাদে মযহাটদ্দস হাকফর্ র্যবাইর আলী র্ায়ী ত্াাঁর সমথযন 
েকরকেন।)     

(খ) আল্লামাহ ইবনুল জাউর্ী (মতৃ্যু  ৫৯৭ টহজরী) বকলকেন,        
وهَُ النَّْعيَُ يَّةُه فهي يَْفعَل ونَه ُ َكان وا َما اْلَمْكر  له نَُ اْلَجاهه ْوتُه الن هدَاءُه مه فهيعه، بهالصَّ  َوَكانَُ الرَّ
لُ  ج  ا .ف اَلنًا أَْنعهي َصْوتههُه بهَرفهيعهُ َوي نَادهي اأْلَْحيَاءُه فهي يَْمشهي الرَّ  أَْهلُه إهْعاَلمُ  فَأَمَّ
، تههُه اْلَمي هته ، َوبَْخاصَّ   ي ْكَره ُ فاََلُ بهَمْوتههه

টনটষদ্ধ ‘না’য়ী’ পত্া পসই মৃত্যুসংবাদ, র্া জাকহলী র্যকগর পলাকেরা উচ্চেকে প াষণার  মাধ্ুকম 
সম্পাদন েরত্ । এেজন পািায় পািায় টগকয় উচ্চস্বকর প াষণা েরত্ পর্, আটম অমযে বুটির 
মৃত্যুসংবাদ টদটে । পক্ষান্তকর মাকয়ুকত্র আত্মীয়স্বজন ও টনজস্ব পলােকদরকে ত্ার 
মৃত্যুসংবাদ জানাকনা টনটষদ্ধ নয়। (এ’লামযল আকলম বাদা রুসূটখহী টবনাটসটখল হাদীকস 
অমানসটূখহী ১/২৮৫ হাাঃ ২৩০)                                         
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(গ) “আল- মাউসয়ূাত্যল টফক্বটহয়ুাহ আল- কূকয়টত্য়ুার” গ্রকের মযফত্ীগণ বকলন,    

يُ  فَالنَّْعيُ  لُ  يَْرَكبَُ أَنُْ َوه وَُ ات هفَاقًا، َعْنه ُ َمْنهه يحُ  دَابَّةًُ َرج  ُ فهي يَصه  ف الَنًا أَْنعهي النَّاسه
সুত্রাং সেকলর ঐেুমকত্ টনটষদ্ধ মৃত্যুসংবাদ বলা হয় , এেজন বাহকন সওয়ার হকয় মানুকষর 
মাকঝ উচ্চেকে বলকব, আটম অমযে বুটির মৃত্যুসংবাদ টদটে। (১৬/৬)  

 
( ) আব্দযল মাকলে ইবনু ক্বযরাইব ইবকন আলী আল- আস্বমায়ী, 

 টর্টন ইবনু মায়ীন এবং আবূ হাটত্ম আরযাটর্র টশক্ষে এবং শু’বাহ- র োত্র এবং উটন দাবী 
েরকত্ন পর্ ইমাম মাকলে ইবনু আনাস- ও ত্াাঁর োত্র টেকলন। টত্টন আরকবর গ্রাকম গ্রাকম  যকর 
 যকর আরব জাটত্র ত্ত্ত্ব সংগ্রহ েকরন । টত্টন ৮৮ বের বয়কস ২১৬ টহজরীকত্ মারা র্ান । 
(আল- আনসাব টলস- আময়ানী ১/২৮৮, আস- টসক্বাত্ টল- ইবকন টহব্বান ৮/৩৮৯, আল-
ইলাম টলর্- র্ারোলী ৪/১৬২)      

সুত্রাং টত্টন টেকলন আরবকদর অবস্থা ও সভুত্া সম্পকেয টবকশষভাকব জ্ঞাত্। উপরন্তু টত্টন 
টেকলন এেজন হাদীকসর টববাসকর্াগু বণযনাোরী। টত্টন বকলন,       

ْنهَُ َماتَُ إهذا َكانَت اْلعََرب أَن    فهي يسير َوجعل فرسا فَارس ركب شرف لَه ُ ميت امه
َوفَاته بْخبر َوأْظهر انعه أَي فاَلنا نعاء ويَق ول النَّاس  

আরকবর পলাকেরা ত্াকদর পোন সম্মাটনত্ পলাে মৃত্যুবরণ েরকল, এেজন প ািায় চকি 
মানুকষর মাকঝ  যকর  যকর বলকত্া আটম অমযে বুটির মৃত্যুসংবাদ টদটে এবং ত্ার মৃত্যুসংবাদ 
প্রোশ েরকত্া । (আস্ব- টস্বহ্যাহ টল-  ইসমাঈল ইবকন হাম্মাদ আল- জাউহারী ৮/৪৫০)  

(ঙ) আব ূর্াোটরয়ুাহ মযটহউদ্দীন ইয়াটহয়া নবাবী (মতৃ্যু  ৬৭৬ টহজরী) বকলকেন,     

 منهم مات إذا عاداتهم وكانت الجاهلية، نعي هو إنما عنه ُ المنهي والنعي. قالوا
ًُ بعثوا شريفُ  ، نعايا: يقولُ  القبائل إلى راكبا  هلكت: أي! العرب نعايا يا أو فالن 
 .وبكاءُ  ضجيج النعي مع ويكون فالن، بمهلك العرب

উলামাগণ বকলকেনাঃ টনটষদ্ধ মৃত্যুসংবাদ হ’ল, জাকহলী মৃত্যুসংবাদ। ত্াকদর অভুাস টেল পর্, 
র্খন ত্াকদর পোন মর্যাদাবান বুটি মৃত্যুবরণ েরত্ ত্খন ত্ারা এেজন আকরাহীকে পগাকত্র 
পগাকত্র পািাত্। পস ত্াকদরকে বলকত্াাঃ আটম অমযে বুটির মৃত্যুসংবাদ টদটে অথবা বলকত্া, 
হায় আকরাবাসীর মৃত্যু অমযে পলাে ধ্ংস হকয়কগল। বা অমযে বুটির মৃত্যুকত্ আকরাববাসীর 
ধ্ংস। আর পসই সংবাকদর সাকথ হকত্া পশারকগাল এবং ক্রন্দন । (আল- আর্োর ১/২৭৭ 
সুবযলযস- সালাম ১/৪৮২)     
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(চ) আল- মাউসয়ূাত্যল টফক্বটহয়ুাহ আল- কুকয়টত্য়ুার মযফত্ীগণ বকলন,     

دُه َكانَُ إهذَا َجرَّ ، اْلبْْخبَارُه لهم  ا َجائهز  يَُّ َكفهْعل َكانَُ إهنُْ أَمَّ له ُ فهي بهالطََّوافُه ةُهاْلَجاهه  اْلَمَجالهسه
د ُ ف الَنًا أَْنعهي: قَائهالًُ َره ، َوي عَد ه هنَّه ُ َمفَابْخه وه ُ فَإ ، َمْكر  ت هفَاقه نَّه ُ بهاله نُْ أله يَّةُه نَْعيهُ مه له  .اْلَجاهه

র্টদ শুধ্য মৃত্যুর খবর পদওয়া হয় পত্া জাকয়র্। টেন্তু র্টদ জাটহলী েকমযর ন্যায় এলাোই  যকর 
 যকর বলা হয় পর্, আটম অমযে বুটির মৃত্যু সংবাদ টদটে এবং ত্ার সাকথ মাকয়ুকত্র 
পগৌরবজনে োজগুটল বণযনা েরা হয় ত্কব ত্া হকব সবযসম্মটত্ক্রকমই টনটষদ্ধ মৃত্যুসংবাদ। 
োরণ ত্া জাটহলী মৃত্যুসংবাদ। (৫/২৬২) 

 

সংকক্ষকপ জাকহলী মতৃ্যুসংবাকদর গুণাবলী  

(১) উচ্চেকে বা টচৎোর েকর মৃত্যুসবাদ পদওয়া।   

(২) বাহকন সাওয়ার হকয় অথবা পোন উাঁচয জায়গা পথকে প াষণা েরা।  

(৩) মাকয়ুকত্র পগৌরবজনে োজ বণযনা ে’পর, ত্ার প্রশংসায় বািাবাটি ে’পর  মৃত্যুসবাদ 
পদওয়া।     

(৪) আত্যনাদ এবং পশারকগাকলর সাকথ মৃত্যুসবাদ পদওয়া।  

প্রোশ থাকে পর্, পোন মৃত্যুসংবাকদ এই চারটি গুণাবলীর মকধ্ু পোন এেিা গুণ থােকলই ত্া 
জাকহলী মৃত্যুসংবাদ বকল টবকবটচত্ হকব। আর পর্ মৃত্যুসংবাকদ র্ত্ পবশী জাকহলীগুণ থােকব 
ত্া ত্কত্া টনকভযজাল জাকহলী মৃত্যুসংবাদ টহসাকব গণু হকব। পর্মন, নাবী (স্বাল্লাল্লাহ আলাইটহ 
অসাল্লাম) মযনাকফক্বকদর গুণাবলী সম্পকেয বকলকেন,    

الَلُ  أَْربَعُ   نَافهقًا َكانَُ فهيهُه ك نَُّ َمنُْ بْخه  أبَْْخلََف، َوَعدَُ َوإهذَا َكذََب، َحدَّثَُ إهذَا َمنُْ: بَْخالهًصا م 
نَُّ بَْخْصلَة ُ فهيهُه َكانَتُْ َوَمنُْ فََجَر، بَْخاَصمَُ َوإهذَا َغدََر، َعاَهدَُ َوإهذَا ْنه   بَْخْصلَة ُ فهيهُه َكانَتُْ مه
نَُ   يَدََعَها َحتَّى الن هفَاقُه مه

পর্ বুটির মকধ্ু চারটি অভুাস রকয়কে পস টনকভযজাল মযনাটফক্ব। পর্ েথা বলকল টমথুা বকল, 
প্রটত্শ্রুটত্ টদকল ত্া ভঙ্গ েকর, চযটি েরকল টববাস াত্েত্া েকর এবং ঝগিা েরকল অেীল 
ভাষায় গালাগাটল েকর। আর র্ার মকধ্ু এগুকলার পোন এেটি অভুাস থাকে, ত্া ত্ুাগ না েরা 
পর্যন্ত ত্ার মকধ্ু মযনাটফক্বীর এেটি স্বভাব থাকে। (স্বহীহ বযখারী হাাঃ ৩১৭৮, স্বহীহ মযসটলম হাাঃ 
৫৮)    
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পঞ্চম অধ্ুায়  

উি জাকহলী মতৃ্যু সংবাদ সম্পকেয রসূলযল্লাহ (স্বল্লাল্লাহু আলাইটহ অসাল্লাম)  

এর টনকষধ্াজ্ঞাাঃ 

(১) হুর্াইফাহ ইবনুল ইয়ামান আল- আবসী (রাটর্ আল্লাহু আনহুমা) েত্ৃযে বটণযত্ টত্টন 
বকলন,        

هُ َرس ولُ  نََهى . النَّْعيهُ َعنُه َوَسلَّمَُ َعلَْيهُه هللا ُ َصلَّى اّللَّ  

রসূলযল্লাহ (স্বল্লাল্লাহু আলাইটহ অসাল্লাম) মৃত্যুসংবাদ প াষণা েরকত্ টনকষধ্ েকরকেন। 
(মযসনাদ আহমাদ হাাঃ ২৩২৭০, মযস্বান্নাফ ইবকন আবী শয়বাহ হাাঃ ১১২০৫ সূত্র হাসান স্বহীহ। 
র্ায়নুদ্দীন আল- মানাভী স্বহীহ বকলকেন। ফাইর্যল ক্বাদীর ৩/১২৬)      

(২) এেটি বণযনায় আকে হুর্াইফাহ ইবনুল ইমান (রাটর্ আল্লাহু আনহুমা) বকলন,       

تُُّ إهذَا  ن وا فاَلَُ مه هن هي نَْعيًا، يَك ونَُ أَنُْ أبََْخافُ  إهن هي بهي، ت ْؤذه ْعتُ  فَإ  صلى هللاهُ َرس ولَُ َسمه
.النَّْعيهُ َعنُه يَْنَهى وسلم يهعل هللا  

র্খন আমার মৃত্যু হকব আমার মৃত্যুসংবাদ োউকে জানাকব না োরণ আটম আশঙ্কা পবাধ্ 
েরটে পর্ন এ সংবাদ ইসলামপবূয র্যকগর মৃত্যুসংবাকদ পটরণত্ না হয়। (জাকমউত্ টত্রটমর্ী হাাঃ 
৯৮৬, ইবনু মাজাহ ১৪৭৬, মযসনাদ আহমাদ হাাঃ ২৩৪৫৫, বাইহােীর সুনানুল কুবরা হাাঃ 
৭১৭৯, শারহুস- সুম্মাহ টলল- বাগাভী ৫/৩৪১, আল- আহোমযল কুবরা টলল- আশকবলী 
২/৪৮৭ সূত্র স্বহীহ।)   

(৩) অন্য এে বণযনায় রকয়কে, টবলাল ইবনু ইয়াটহয়া আল- আবসী বকলন,        

ذَْيفَة ُ َكانَُ ، لَه ُ َماتَُ إهذَا ح  ن وا َلُ: قَالَُ اْلَمي هت   نَْعيًا، يَك ونَُ أَنُْ أبََْخافُ  إهن هي أََحدًا، بههُه ت ْؤذه
ْعتُ  إهن هي هُ َرس ولَُ َسمه ، بهأ ذ نَيَُّ وسلم عليه هللا صلى اّللَّ  .  النَّْعيهُ َعنُه يَْنَهى َهاتَْينه

র্খন হুর্াইফা (রাটর্ আল্লাহু আনহুমা)- র এখাকন পেউ মারাকর্ত্ ত্খন টত্টন বলকত্ন, ত্াাঁর 
সংবাদ োউকে টদকব না । োরণ আমার আশঙ্কা হকে এিা টনটষদ্ধ মৃত্যুসংবাকদ পটরনত্ না 
হয়। টনিয় আটম রসূলযল্লাহ (স্বাল্লল্লাহ আলাইটহ অসাল্লাম) - পে আমার এ দু’োকন মৃত্যুসংবাদ 
প াষণা েরা পথকে টনকষধ্ েরকত্ শুকনটে । (ইবনু মাজাহ হাাঃ ১৪৭৬ সূত্র স্বহীহ, স্বহীহুত্-
ত্ারগীব অত্- রহীব হাাঃ ৩/২১১।)  
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সূকত্রর ত্াহক্বীক্ব 

সূত্রগুটলর সমস্ত বণযনাোরী আস্থাভাজন । পোন বণযনাোরীর টববস্তত্ায় োকরা পোন অটভকর্াগ 
পনই। ত্কব জারহু ত্াদীকলর দু’জন ইমাম ইয়াটহয়া ইবনু মায়ীন এবং আবূ হাকত্ম আর- রার্ী 
হুর্াইফাহ (রাটর্ আল্লাহ আনহুমা) পথকে টবলাল ইবনু ইয়াটহয়া আল- আবসীর শ্রবণ প্রমাটণত্ 
না হওয়ার আশঙ্কা প্রোশ েকরকেন । (আল- জারহু অত্তাদীল ২/৩৯৬ জীবনী নং ১৫৪৮, 
ত্াহর্ীবযত্ ত্াহর্ীব ১/৫০৫)  

 
প্রোশ থাকে পর্, ইবনু মায়ীকনর উটিটি হাকফর্ ইবনু হাজার, আব্বাস ইবনু মযহাম্মাদ আদ-
দূরীর হাওয়ালায় বণযনা েকরকেন। টেন্তু মজার েথা হ’ল উি দূরী েতৃ্যে বটণযত্ ত্ারীকখ এ 
উটি অটবদুমান । ত্ার মাকন অবটশি থােল শুধ্য আবূ হাকত্ম আর- রার্ীর উটি। এ উটির 
উপর টভটত্ত েকর হাকফর্ র্যবাইর আলী র্ায়ী এবং শুয়াইব আরনাউত্ব হাদীকসর সূত্র টবটেন্ন 
এবং র্য়ীফ বকলকেন । টেন্তু ত্াকদর এেথা পমাকিই সটিে না।  

 
(১) োরণ সমস্ত মযহাটদ্দসীন এই টবলাল ইবনু ইয়াটহয়ার প্রশংসা েকরকেন । পেউ ত্াাঁর পোন 
সমাকলাচনা েকরনটন।         
(ে) স্বয়ং ইয়াটহয়া ইবনু মায়ীন (রাকহমাহুল্লাহ) বকলকেন, “ত্াাঁর পথকে হাদীস বণযনায় পোন 
অসুটবধ্া পনই”। (আল- জারহু অত্তাদীল ২/৩৯৬ জীবনী নং ১৫৪৮)     

(খ) ইবনু টহব্বান (রাকহমাহুল্লাহ) ত্াকে টনকজর “আস- টসোত্” গ্রকে বণযনা েকরকেন। 
(৪/৬৫, জীবনী ১৮৪৩)    

(গ) ইবনু খাল্লাফনূ (রাকহমাহুল্লাহ)ও টনকজর “আস- টসোত্” গ্রকে বণযনা েকরকেন। (ইেমালয 
ত্াহর্ীটবল োমাল ৩/৪১ জীবনী নং ৮২২)    

( ) আবযল হাসান ইবনুল োত্তান (রাটহমাহুল্লাহ) বকলকেন, টত্টন “আস্থাভাজন” (আল-
মযজামযস্ব স্বাগীর টল- টরওয়াইয়াটত্ল ইমাম ইবটনল জারীর আত্ব- ত্বাবারী ১/৭৮ জীবনী নং 
৪৮২)   

(ঙ) শামসুদ্দীন আর্- র্াহাবী (মতৃ্যু  ৭৪৮ টহজরী) বকলকেন, টত্টন টেকলন “পরম টববস্ত”। 
(োটশফ ১/২৭৭ জীবনী নং ৬৬২)      

(চ) আেরাম ইবনু মযহাম্মাদ টর্য়াদ ফালজূী বকলকেন, “পরম টববস্ত”। (আল- ময’জামযস্ব-
স্বাগীর টল- টরওয়াইয়াটত্ল ইমাম ইবকন জারীর আত্ব- ত্বাবারী ১/৭৮)  

(ে) হাকফর্ ইবনু হাজার (মতৃ্যু  ৮৫২ টহজরী) বকলকেন, কূফী “পরম টববস্ত” (ত্াক্বরীবযত্-
ত্াহর্ীব ১/১২৯ জীবনী নং ৭৮৬)  
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পেবল উি এেজন মযহাটদ্দস বুত্ীত্ সমস্ত মযহাটদ্দসগকণর টনেি হুর্াইফাহ (রাটর্ আল্লাহু 
আনহুমা) পথকে ত্াাঁর শ্রবণ প্রমাটণত্াঃ 

(১) আব ূমযহাম্মাদ ইবনু আবী হাটত্ম বকলন, টত্টন নবী (স্বাল্লাল্লাহু আলাইটহ অসাল্লাম) পথকে 
মযরসাল বণযনা েকরকেন এবং উমার (রাটর্ আল্লাহু আনহু) পথকে (হাদীস) বণযনা েকরকেন। 
(আল- জারহু অত্- ত্াদীল ২/২৯৬)   

র্টদ উমার (রাটর্ আল্লাহু আনহু) পথকে ত্াাঁর হাদীস বণযনা েরা সটিে হয় ত্কব হুর্াইফাহ 
(রাটর্ আল্লাহু আনহুমা) টর্টন উমাকরর অকনে পকর মৃত্যুবরণ েকরকেন ত্াাঁর  পথকে ত্াাঁর হাদীস 
বণযনা েরা সটিে হকব না পেন ?   

(২) ইমাম বযখারী (মতৃ্যু  ২৫৬ টহজরী) বকলন, টত্টন টস্বলাহ ইবনু র্যফার আল- আবসী এবং 
শুত্াইর ইবনু শােল এর সকঙ্গ থােকত্ন। (আত্- ত্ারীখযল োবীর ২/১০৮)  

প্রোশ থাকে পর্, শুত্াইর প্রটসদ্ধ ত্াকবয়ী। ত্াাঁর আব্বা টেকলন স্বাহাবী। টত্টন টনকজর আব্বা, 
আব্দযল্লাহ ইবনু মাসঊদ, আলী ইবনু আবী ত্বাকলব এবং হুর্ায়ফাহ (রাটর্ আল্লাহু আনহুম) এর 
োত্র টেকলন। ত্দ্রূপ টস্বলাহ ইবনু র্যফারও টেকলন ত্াাঁকদর োত্র এবং প্রটসদ্ধ ত্াকবয়ী। সুত্রাং 
স্বাভাটবেভাকবই পবলালও টেকলন, হুর্াইফাহ (রাটর্ আল্লাহু আনহুমা)- র োত্র। োরণ টত্টন 
ত্াকদরই সাকথ থােকত্ন।             

(৩) আব ূনুয়াইম (মতৃ্যু  ৪৩০ টহজরী) বকলন, পবলাল হুর্াইফাহ (রাটর্ আল্লাহু আনহুমা)- র 
োত্র । টত্টন স্বাহাবী টেকলন না। (মা’টরফাত্যস্ব- স্বাহাবাহ ১/৩৭৯) 

(৪) হাটফর্ ইবনু হাজার (রাকহমাহুল্লাহ) আব ূনুয়াইকমর উি উটি বণযনা েরার পর টলকখকেনাঃ 
আটম বলটে, টত্টন র্া ধ্ারণা েকরকেন টবষয়িা টিে পত্মটন। (আল- ইস্বাবাহ ফী ত্াময়ীটর্স্ব-
স্বাহাবাহ ১/৪৮৪)   

(৫) এর প্রমাণ ত্াাঁর এেটি বণযনা পথকেও পাওয়া র্াকে। টবলাল ইবনু ইয়াটহয়া আল- আবসী 
বণযনা েরকেন,      

ا ذَْيفَةَُ َحَضرَُ لَمَّ ، ح  ينَُ ع ثَْمانَُ بَْعدَُ َعاشَُ قَدُْ َوَكانَُ اْلَمْوت  يك مُْ :لَنَا قَالَُ لَْيلَةً، أَْربَعه  أ وصه
هُ بهتَْقَوى يرُه َوالطَّاَعةُه اّللَّ َمه نهينَُ أله ْؤمه هُ اْلم   . َطالهبُ  أَبهي ْبنُه َعلهي 

হুর্াইফাহ (রাটর্ আল্লাহ আনহু) উসমান (রাটর্ আল্লাহ আনহু)- র শাহাদাকত্র পর ৪০ টদন 
জীটবত্ টেকলন । র্খন ত্াাঁর মৃত্যুর সময়  টনকয় একলা ত্খন টত্টন আমাকদরকে বলকলন, আটম 
পত্ামাকদরকে আল্লাহ ত্া’আলাকে ভয় েরার এবং আমীরুল মযটমনীন আলী ইবনু আবী ত্বাকলব 
(রাটর্ আল্লাহ আনহু)- পে মান্য েরার উপকদশ টদটে । (মযস্তাদরাক্ব হাকেম হাাঃ ৫৬২৬ সূত্র 
স্বহীহ)       
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এখাকন পদখযন টত্টন বলকেন। “টত্টন আমাকদরকে বলকলন” ত্ার মাকন ত্াাঁর মৃত্যুর  সময় 
অন্যকদর সাকথ ওখাকন টবলালও উপটস্থত্ টেকলন। শ্রবণ প্রমাটণত্ হল না ?  

সম্ভবত্াঃ হুর্াইফাহ (রাটর্ আল্লাহ আনহু) এই সমকয়ই বকলকেন, র্খন আমার মৃত্যু হকব 
আমার মতৃ্যুসংবাদ োউকে জানাকব না োরণ আটম আশঙ্কা পবাধ্ েরটে পর্ন এ সংবাদ 
ইসলামপবূয র্যকগর মৃত্যুসংবাকদ পটরণত্ না হয়। (জাকমউত্ টত্রটমর্ী হাাঃ ৯৮৬, ইবনু মাজাহ 
১৪৭৬, মযসনাদ আহমাদ হাাঃ ২৩৪৫৫, বাইহােীর সুনানুল কুবরা হাাঃ ৭১৭৯, শারহুস- সুম্মাহ 
টলল- বাগাভী ৫/৩৪১, আল- আহোমযল কুবরা টলল- আশকবলী ২/৪৮৭ সূত্র স্বহীহ।)     

(৬) হাকফর্ স্বলাহুদ্দীন আলায়ী (মতৃ্যু  ৭৬১ টহজরী) বকলকেন, আবূ মযহাম্মাদ আল- মযনকর্রী 
(মৃত্যু ৫৮১ টহজরী) বকলকেন, টত্টন হুর্ায়ফাহ (রাটর্ আল্লাহু আনহুমা) হ’পত্ হাদীস বণযনা 
েরায় প্রটসদ্ধ। (জাকমউত্ ত্াহসীল ১/১৫১ জীবনী নং ৬৯)     

(৭) আর মজার েথা হল, হুর্ায়ফাহ (রাটর্ আল্লাহু আনহুমা), উি টবলাল এবং ত্াাঁর পথকে 
বণযনাোরী হাবীব ইবনু সুলাইম সবাই টেকলন এেই পগাকত্রর। োকজই হুর্ায়ফা (রাটর্ আল্লাহু 
আনহুমা) পথকে টবলাকলর শ্রবণ অবেই প্রমাটণত্।            

উি আকলাচনা পথকে প্রত্ীয়মান হয় পর্, ত্াকদর আশঙ্কা সটিে নয় । আর এোরকণই   

(১) ইমাম টত্রটমর্ী (রাকহমাহুল্লাহ) ত্াাঁর উি হাদীস বণযনা েরার পর বকলকেন, হাদীসটি 
‘হাসান স্বহীহ’। (জাকমউত্ টত্রটমর্ী হাাঃ ৯৮৬)  

(২) আবযল হাসান ইবনুল ক্বাত্ত্বান বকলকেন, আল্লাহ ভাল জাকনন ইমাম টত্রটমটর্র টববাস টেল 
পর্, টবলাল হাদীসটি হুর্াইফাহ (রাটর্ আল্লাহু আনহুমা) পথকে শুকনকেন।  (বায়ানুল অহটম 
অল- ঈহাম ফী টেত্াটবল আহোম ৫/২৩৬)      

(৩) হুকসন ইবনু উোশাহ হাদীসটিকে ‘স্বহীহ’ বকলকেন। (ত্াহক্বীক্ব আল- আহোমযল কুবরা 
টল- আটব্দল হাক্ব আল- আশকবলী ২/৪৮৭)   

(৪) হাকফর্ ইবনু হাজার (রাকহমাহুল্লাহ)  ‘হাসান’ বকলকেন। (ফাত্হুল বারী ৩/১১৭)   

(৫) আল্লামাহ ওবাইদুল্লাহ রহমানী ‘হাসান’ বকলকেন। (টমরয়াত্যল মাফাত্ীহ ৫/৩৭১) (৬) 
আল্লামাহ আলবানী ‘হাসান’ বকলকেন। (স্বহীহ টত্রটমর্ী হাাঃ ৯৮৬)  

(ে) হাকেম নীসাপযরী ত্াাঁর “মযস্তাদরাে” গ্রকে “টবলাল ইবনু ইয়াটহয়া আন হুর্াইফাহ” হাদীস 
বণযনা েরার পর বকলকেন, এর সূত্র স্বহীহ আর র্াহাবী ত্াাঁর সমথযন েকরকেন। (৩/৩৩ হাাঃ 
৪৩২৫, ৪/৫৬৫ হাাঃ ৮৫৮৫)  
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(৭) টনকনাি উলামাগণ সেকলই এর সূত্রকে হাসান বকলকেন।            

(ে) আব্দযল্লাহ ইবনু স্বাকলহ আল- আবীলান (টসলটসলাত্যল আসার আস্ব- স্বহীহাহ ২/৪২ হাাঃ 
৪৫৫) 

(ে) সামীর ইবনু আমীন আর্র্যহাইরী (ত্াহক্বীক্বয বযলূটগল মারাম ১/১৪৫ হাাঃ ৫৫৭)  

(গ) র্ায়নুদ্দীন আল- মানাবী (ফায়র্যল োদীর ৩/২২৬ হাাঃ ২৯১০ এবং আত্- ত্াইসীর 
টবশারটহল জাটমটয়স্ব- স্বাগীকর২/৪৬৯) 

( ) হামদ ইবনু আটব্দল্লাহ (শারহু র্াটদল মযস্তানটক্ব ৮/২৪০) 

(ঙ) মযহাম্মাদ স্বাবীহ হাসান হাল্লাক্ব (আল- আটদল্লাত্যর রাটর্য়ুাহ ১/৮১ িীো ১)  

(চ) মযহাম্মাদ ইবনু ইব্রাহীম আত্- ত্াকবজরী (মাউসূয়াত্যল টফক্বটহল ইসলামী ২/৭৩৩)   

(ে) ফাত্াওয়া দারুল ইফত্া আল- টমসটরয়ুার মযফত্ীগণ (৮/২৯৮)  

(জ) আব্দযল ক্বাকদর আরনাউত্ব (ত্াহক্বীক্ব জাকমউল উসূল ১১/১১০ হাাঃ ৮৫৮৭)  

(৮) ইমাম বযখারী (আত্- ত্ারীখযল োবীকর হাাঃ ৩৩২) এবং ইমাম বার্র্ার ত্াাঁর (মযসনাকদ হাাঃ 
২৯৪৫) হুর্াইফাহ পথকে ত্াাঁর বটণযত্ এেটি হাদীস বণযনা েকরকেন। এবং আল্লামাহ আলবানী 
ত্াকে স্বহীহ বকলকেন। (টসলটসলাত্যস্ব- স্বহীহাহ ৩২১৬)     

(৯) উি হাদীস পথকেই ইমাম মাকলে, ইমাম শাকফয়ী, ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল, ইবনুল 
ক্বাকয়ুম আল- জাউটর্য়ুাহ, ইবনুল আরাবী, আমীর সানায়ানী, আল্লামাহ উবাইদুল্লাহ রহমানী, 
ইমাম শাউেনী, আল্লামাহ উসাইমীন, শায়খ অহাবাহ র্যহাইলী, শায়খ স্বাকলহ ফাউর্ান সহ 
হানাফী, মাকলেী, শাকফয়ী এবং হাম্বালী মার্হাকবর সংখুাগটরষ্ঠ উলামাগণ জাকহলী 
মৃত্যুসংবাদ প াষণা েরাকে নাজাকয়র্ বকলকেন।         

ত্ার মাকন এাঁকদর সেকলর টনেি হুর্ায়ফাহ (রাটর্ আল্লাহু আনহুমা) পথকে টবলাকলর শ্রবণ 
প্রমাটণত্।       

মাননীয় পািে ! প্রথম প্রোর হাদীকস স্বয়ং রসূূ্লযল্লাহ (স্বল্লাল্লাহু আলাইটহ অসাল্লাম)  
মৃত্যুসংবাদ টদকয়কেন এবং টদকত্ বকলকেন। আবার টদ্বত্ীয় প্রোর হাদীকস টত্টন মৃত্যুসংবাদ 
প াষণা েরকত্ টনকষধ্ েকরকেন। ত্ার মাকন উভয় সংবাকদর মাকঝ পাথযেু রকয়কে। এখন 
আমরা পসই পাথযেু টননযয় েরব। ইনশা- আল্লাহ ।              
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ষষ্ঠ অধ্ুায়  
জাকহলী মৃত্যু সংবাদ সম্পকেয স্বাহাবাহ (রাটর্ আল্লাহ আনহুম) এবং 

ত্াকবয়ী গকণর েটত্পয় টবশুদ্ধ আসারাঃ 
(১) টববাসকর্াগু ত্াকবয়ী আব ূআউন আব্দযল্লাহ ইবনু আউন বাস্বারী (জন্ম ৬৬ টহজরী এবং 
মতৃ্যু  ১৫১ টহজরী) বকলন,           

يمَُ ق ْلتُ : قَال َعْونُ  اْبنُه َعنُه ْبَراهه  . نَعَمُْ قَال النَّْعَي؟ يَْكَره ونَُ أََكان وا: له
আটম ইব্রাহীম নাখায়ীকে প্রশ্ন েরলাম পর্, ত্াাঁরা (স্বাহাবা রাটর্ আল্লাহ আনহুম) টে মৃত্যুসংবাদ 
প াষণা েরা অপেন্দ/ ণৃা েরকত্ন ? টত্টন উত্তকর বলকলনাঃ জী হ্যাাঁ, (আসারটি ফাত্হুল 
বারীকত্ ৩/১১৭ পৃষ্ঠা, আস- সুনানু অল মযবত্াটদয়াত্ টফল ইবাদাত্ এর উদূয অনুবাদ ১/৭৯ 
পৃষ্ঠায় সুনানু সায়ীদ ইবকন মানসকূরর হাওয়ালায় স্বহীহ সূকত্র বটণযত্ হকয়কে। টদ্বত্ীয় বইকয়র 
পলখে প্রটসদ্ধ গকবষে শায়খ আমর ইবনু আটব্দল মযনইম সালীম স্বহীহ বকলকেন। এবং 
অনুবাদে মযহাটদ্দস হাকফর্ র্যবাইর আলী র্ায়ী ত্াাঁর সমথযন েকরকেন।)    

(২) আস্থাভাজন ত্াকবয়ী আব্দযর রহমান ইবনু আবী আটব্দল্লাহ অথবা আব্দযর রহমান ইবনু 
োইসান আবূ হামর্াহ বকলন, আমার টপত্া- োইসান আনস্বারী- (রাটর্ আল্লাহু আনহু) 
বকলকেন,                                                                                  

ن وا َلُ نَاَزتهي ت ْؤذه دهي أَْهلَُ بهجه  َمْسجه
আমার মৃত্যু সংবাদ আমার মসটজকদর মযস্বল্লীকদরকেউ টদওনা । (মযস্বান্নাফ ইবকন আবী 
শায়বাহ হাাঃ ১১৩২০ সূত্র স্বহীহ)   

(৩) সত্ুবাদী ত্াকবয়ী আকস্বম ইবনু সুলাইমান আল- আহুয়াল, টত্টন আবূ অকয়ল শাক্বীক্ব 
ইবনু সালমাহ আল- আসাদী মযখার্রাম ত্াকবয়ী পথকে বণযনা েকরকেন পর্, ত্াকবয়ী আব ূ
মাইসারাহ আমর ইবনু শুরাহবীল মতৃ্যু র পকূবয অস্বীয়ত্ েকরন পর্,     

ن وا ل نَاَزتهي ت ْؤذه يَّةُه َكد َعاءُه أََحدًا بهجه له يل وا َول. اْلَجاهه .َجدَثهي ت طه  
জাকহলী র্যকগর আহবাকনর ন্যায় আমার জানার্ায় োউকে আহবান েরকব না। এবং আমাকে 
সমাটধ্স্থ েরকত্ পদটর েরকব না। (আত্ব- ত্বাবাক্বাত্যল কুবরা টল- ইবকন সা’দ ৬/১৬৪ অন্যান্য 
সূকত্রর সমথযকনর োরকণ সূত্র স্বহীহ)       
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(৪) আব ূ ইসহাক্ব আস- সাবীয়ী বকলন, আবূ মাইসারাহ আমর ইবনু শুরাহবীল ত্াাঁর ভাই 
আরক্বামকে অটস্বয়ত্ েকরটেকলন পর্,       

ن وا َول   هنََّها أََحدًا بهي ت ْؤذه يَّة ُ فَإ له يَّةُه دَْعَوى أَوُْ. اْلَجاهه له . اْلَجاهه   
আমার মৃত্যু সংবাদ োউকে টদকব না োরণ ত্া হল জাকহটলয়ুাত্ অথবা জাকহটলয়াত্ এর 
আহব্বান। (আত্ব- ত্বাবাক্বাত্যল কুবরা টল- ইবকন সা’দ ৬/১৬৫ সূত্র স্বহীহ ,মযস্বান্নাফ ইবকন 
আবী শায়বাহ হাাঃ ১১৩২০ সূত্র স্বহীহ)   

(৫) আস্থাভাজন ত্াকবয়ী আব ূইসহাক্ব আসসাবীয়ী বকলন, আবূ মায়সারার ন্যায় আলোমাহ 
এবং আসওয়াদও অসীয়ত্ েকরকেন। (মযস্বান্নাফ ইবকন আবী শায়বাহ হাাঃ ১১৩২০ সূত্র স্বহীহ)   

(৬) এে বণযনায় আকে আব ূ ইসহাক্ব বকলন, আলক্বামাহ (রাকহমাহুল্লাহ), আসওয়াদ এবং 
আমর ইবনু মাইমূনকে অস্বীয়ত্ েকরটেকলন পর্,       

نَا َول  هليةالجا دعوى أو. الجاهلية نعي فإنها أََحدًا بهي ت ْؤذه  
আমার মৃত্যু সংবাদ োউকে টদকব না োরণ ত্া হল জাকহটলয়ুাত্ অথবা জাকহটলয়াত্ এর 
আহব্বান। (আত্ব- ত্বাবাক্বাত্যল কুবরা টল- ইবকন সা’দ ৬/১৫১ সূত্র স্বহীহ)    

(৭) এে বণযনায় আকে ত্াকবয়ী ইব্রাহীম নাখায়ী বকলন, আলক্বামাহ বকলন,  

هن هي تَْنعَْونهي َول    .الجاهلية َكنَْعيهُ ونَُيَكُ  أَنُْ أبََْخافُ  فَإ
আমার মৃত্যু সংবাদ োউকেও টদকব না, োরণ আটম আশঙ্কাকবাধ্ েরটে পর্, ত্া 
জাকহটলয়াকত্র মৃত্যুসংবাকদর মত্ না হকয় র্ায়। (আত্ব- ত্বাবাক্বাত্যল কুবরা টল- ইবকন সা’দ 
৬/১৫১  সূত্র হাসান টল- র্াটত্হী এবং অন্য সূকত্রর সমথযন পপকয় সূত্র স্বহীহ।)      

(৮) র্াবারোন ইবনু আটব্দল্লাহ আল- আসাদী (মতৃ্যু  ১৪১- ১৫০ টহজরী) হ’পত্ বটণযত্ টত্টন 
বকলন, আটম আবূ অকয়ল শাক্বীক্ব ইবনু সালমাহ (টত্টন জাকহলী র্যকগর ১০ বের পপকয়কেন 
এবং ৮২ টহজরীকত্ মৃত্যু বরণ েকরন।) পে ত্াাঁর মতৃ্যুর সময় বলকত্ শুকনটে টত্টন বকলন,       
    

تُُّ أنَا إذا  ن ْوات ؤُْ فاَل مه  .أَحدًا بهيُْ ذه
র্খন আমার মৃত্যু হকব োউকে আমার মৃত্যু সংবাদ টদকবনা । (মযস্বান্নাফ ইবকন আবী শায়বাহ 
হাাঃ ১১৩২০ সূত্র স্বহীহ, আত্ - ত্ারীখযল োবীর টল- আবী বাোর আহমাদ ইবকন আবী 
খাইসুমাহ হাাঃ ৪৪৬৮ সূত্র স্বহীহ)          
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(৯) হুসাইন (রাটর্ আল্লাহু আনহু)- র পেকল প্রটসদ্ধ আস্থাভাজন ত্াকবয়ী আলী ইবনু হুসাইন 
ইবকন আলী ইবকন আবী ত্বাকলব (মৃত্যু ৯২ টহজরী) এর পেকল আব ূজাফার মযহাম্মাদ ইবনু 
আলী বকলন,                                                                   

َسْينُ  ْبنَُ َعلهيَُّ أَنَُّ وا َلُ أَنُْ أَْوَصى ح   أََحدًا بهي ت ْعلهم 
টনিয় আলী ইবনু হুসাইন অটস্বয়ত্ েকরকেন পর্, আমার মৃত্যু সংবাদ োউকে জানাকব না । 
(মযস্বান্নাফ ইবকন আবী শাইবাহ হাাঃ ১১২১২ সূত্র স্বহীহ)  
(১০) আব ূহায়ুান ইয়াটহয়া ইবনু হায়ুান ত্াাঁর টপত্া  টসক্বা ত্াকবয়ী সাঈদ ইবনু হায়ুান হকত্ 
বণযনা েকরকেন টত্টন বকলন, আব ূইয়ার্ীদ রাবী’ ইবনু খায়সুম অসীয়ত্ েকরকেন,    

وا َلُ أَنُْ ر  ُ َرب هي إهلَى َوس لُّونهي أََحدًا، بهي ت ْشعه  َسالًّ
আমার মৃত্যু সংবাদ সম্পকেয োউকে জানাকব না এবং আমাকে আমার রকবর োকে পসাকপ 
টদকব। (মযস্বান্নাফ ইবকন আবী শায়বাহ হাাঃ ১১৩২০ সূত্র স্বহীহ)  
(১১) আম্মার আবযল হায়সুম আল- মযরাদী আল- কূফী স্বাকহবযল োস্বাব েতৃ্যে বটণযত্ টত্টন 
বকলন, ইব্রাহীম আন- নাখায়ী অসীয়ত্ েকরন,     

ن وا فاََلُ أَْربَعَةًُ ك ْنت مُْ إهذَا  أََحدًا بهي ت ْؤذه
র্খন পত্ামরা চারজন হকব আর োউকে মৃত্যু সংবাদ পদকব না । (ত্বাবাক্বাত্য ইবকন সা’দ 
৬/২৮৪, মযস্বান্নাফ ইবকন আবী শায়বাহ হাাঃ ১১৩২০ সূত্র স্বহীহ)  
(১২) ত্াকবয়ী মযত্বটরযফ ইবনু আটব্দল্লাহ বকলন পর্, ত্ার ভাই আস্থাভাজন ত্াকবয়ী হানী ইবনু 
আটব্দল্লাহ বকলকেন,      

ن وا َلُ  نَاَزتهي ت ْؤذه   أََحدًا لهجه
আমার জানার্ার জন্য োউকে জানাকব না। (মযস্বান্নাফ ইবকন আবী শাইবাহ হাাঃ ১১২ ১৫ সূত্র 
স্বহীহ)    

(১৩) আব ূবাোর ইবনু আয়ুাশ বকলন, সুলাইমান ইবনু পমহরান আল- আ’মাশ পর্ অসুকখ 
মতৃ্যু বরণ েকরটেকলন আটম ত্াাঁর োকে পস অসুকখর সময় পগলাম। টত্টন বলকলন,               
                                                                          

تُُّ أَنَا إهذَا  نَنَُّ فاََلُ م  لَْحدهي فهي َواْطَرْحنهي بهي َواْذَهبُْ أََحدًا، بهي ت ْؤذه  
র্খন আটম মৃত্যুবরণ েরকবা পত্ামরা আমার মৃত্যু সংবাদ অবেই োউকে পদকব না। এবং 
আমাকে টনকয়টগকয় আমার লাহাকদ পরকখ পদকব। (টহটলয়াত্যল আউটলয়া অ ত্বাবাক্বাত্যল 
আস্বটফয়া ৫/৫১ সূত্র হাসান।)  

সকচত্ন পািে ! (ে) প্রথম উটিকত্ আকে “ত্াাঁরা  ৃণা েরকত্ন” এখাকন ত্াাঁরা বলকত্ স্বাহাবাকয় 
টেরাম (রাটর্ আল্লাহ আনহুম)। োরণ এেজন ত্াকবয়ী টনকজর সীটনয়ার ত্াকবয়ীকে প্রশ্ন 
েরকেন পূকবযর উলামাকদর সম্পকেয। আর ত্াকবয়ীকদর পূকবয টেকলন স্বাহাবা (রাটর্ আল্লাহ 
আনহুম)।    
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(খ) এখাকন ‘অপেন্দ/ ৃণা েরকত্ন’ পথকে পেউ বলকত্ পাকরন পর্, ত্াাঁরা এিাকে মােরূহ মকন 
েরকত্ন, হারাম মকন েরকত্ন না।         

আটম বলবাঃ (১) আপটন আবার পেমন মযসটলম পর্, পর্িা শরীয়কত্ অথবা স্বাহাবীগকণর টনেকি 
 ৃণুোজ পসিা েরকবন আপটন ?                

(২) আল্লাহ ত্া’আলা সূরাহ বানী ইস্রাঈকলর ২২ পথকে ৩৭ নং আয়াত্ পর্যন্ত টশেয, পর্না, সন্তান 
হত্ুার মত্ েটত্পয় হারাম োজ ও েবীরাহ গুনাহ হকত্ টবকষধ্ েরার পর বকলকেনাঃ         

ْندَُ َسي هئ ه ُ َكانَُ ذَلهكَُ ك لُُّ وًها َرب هكَُ عه َمْكر   

এসকবর মকধ্ু পর্গুটল মন্দ পসগুটল পত্ামার রকবর টনেি মােরূহ/ ণৃু। (১৭/৩৮)  

এখাকন টশেয ও পর্নাকে মােরূহ বলা হকয়কে ত্ার মাকন টশেয ও পর্না েরা র্াকব ?     

(গ) এ অধ্ুাকয় ১ জন স্বাহাবী এবং ১২ জন ত্াকবয়ী পথকে বটণযত্ এবং অটধ্োংশ 
ত্াকবয়ীকদর দ্বারাই বটণযত্ টবশুদ্ধ আসারগুলীর টদকে লক্ষ েরুন। ত্াাঁকদর মৃত্যুসংবাদ পর্ন 
পোন ভাকবই জাকহলী মৃত্যুসংবাকদর মত্ না হকয় র্ায়, এই ভকয় োউকে জানাকত্ বারণ 
েকরকেন। র্টদ হাকফর্ র্যবাইর আলী র্ায়ী এবং শুয়াইব আরনাউত্ব (রাটহমাহুমাল্লাহ)- র েথা 
অনুর্ায়ী হুর্াইফাহ (রাটর্ আল্লাহ আনহুমা)- র হাদীস র্য়ীফ হয়, ত্কব এরা এই ভয় পোথা 
পথকে আমদাটন েরকলন? এমকময পত্া এ োিা পোন মাফূয স্বহীহ হাদীস বটণযত্ হয়টন। ত্ার 
মাকন টে এই নয় পর্, এরা সেকলই হুর্াইফাহ (রাটর্ আল্লাহ আনহুমা)- র হাদীসকে স্বহীহ 
পমকনকেন ? এবং ত্াকে সামকন পরকখই এেথা বকলকেন ? জী হাাঁ, এিাই বাস্তব সত্ু।                       

( ) স্বাহাবী ও ত্াকবয়ীগকণর উপকরাি উটিগুটলকে সেল মৃত্যুসংবাদ টনটষদ্ধ হওয়ার দলীল 
টহসাকব গণু েরা র্াকব না। োরণ ত্াাঁরা এ েথা বকলনটন পর্, মতৃ্যুসংবাদ পদওয়া 
সাটবযেভাকব টনটষদ্ধ। বরং ত্াাঁরা বকলকেন, আমরা জাকয়র্ ও সুন্নাত্ী মৃত্যুসংবাদ এর জাকহলী 
মৃত্যুসংবাকদ রূপান্তটরত্ হওয়া পথকে ভয় পাটে।  ত্াাঁরা বলকত্ পচকয়কেন পর্, জাকয়র্ 
মৃত্যুসংবাদ টদকত্ টগকয় পর্ন ত্া পথকে অটত্ক্রম েকর জাটহলী মৃত্যুসংবাদ পর্যন্ত না পপৌাঁকে 
র্ায়। পর্মনিা বত্যমাকন হকয়কে ।                       

(ঙ) ত্কব টবষয়িাকে একত্া হালোভকব পনওয়াও উটচৎ হকব না। োরণ স্বাহাবা (রাটর্ আল্লাহু 
আনহুম) র্ারা টেকলন (রাসূলযল্লাহ স্বাল্লাল্লাহু আলাইটহ অসাল্লাম) এর োত্র। ত্াাঁরা ত্াাঁর পথকে 
হাদীস শুকনকেন, ত্াাঁকে আমল েরকত্ পদখকেন। এবং ত্াকবয়ীন (রাকহমাহুমযল্লাহ) র্ারা 
টেকলন স্বাহাবাগকণর োত্র। ত্াাঁরা ত্াাঁকদর পথকে টশক্ষা গ্রহণ েকরকেন ত্াাঁকদরকে আমল েরকত্ 
পদকখকেন। ত্াাঁরা জাকহলী মৃত্যুসংবাদ পথকে েকত্া ভয় পপকত্ন পর্, ত্ার ভকয় জাকয়র্  
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মৃত্যুসংবাদ টদকত্ও টনকষধ্ েরকেন। পর্ন ত্া পোনভাকবই জাকহলী মৃত্যুসংবাকদ পটরনত্ না 
হয়। টেন্তু অটত্ দুাঃকখর পর্, আজ টেেয আকলম জাকহলী মৃত্যুসংবাকদর সাকথ এোটধ্েভাকব 
সামঞ্জস্যপূণয মৃত্যুসংবাদ প াষণা েরাকে টনটদযধ্ায় জাকয়র্ বকল ফাত্াওয়া টদকেন। (অল্লাহুল 
মযসত্ায়ান)   
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সপ্তম অধ্ুায়   

মতৃ্যুসংবাদ সম্পকেয চার মার্হাকবর উলামাগকণর মত্ামত্াঃ 

ইটত্ পূকবয পটরষ্কার হকয় পগকে পর্, চার মার্হাকবর অটধ্োংশ উলামাকয় টেরাম মৃত্যুসংবাকদ 
েেস্বর উচ্চ েরা এবং টচৎোর েকর মৃত্যুসংবাদ পদওয়াকে টনটষদ্ধ মৃত্যুসংবাদ টহসাকব গন্য 
েকরকেন। টেন্তু টবষয়িা আকরা পটরষ্কার েরার উকদ্দকে নীকচ আটলমগকণর েটত্পয় উটি 
বণযনা েরা হল।            

(১) হানাফী মার্হাবাঃ (ে) ফাখরুদ্দীন র্াইকলয়ী হানাফী (মতৃ্যু  ৭৪৩ টহজরী) বকলন,  
َنَُّ نُْ اْلَجَماَعةُه تَْكثهيرَُ فهيهُه أله َصل هينَُ مه ينَُوَُ َعلَْيهُه اْلم  ْستَْغفهره يضَُ لَه ُ اْلم  ُ َوتَْحره  َعلَى النَّاسه

ْعتهبَارُه الطََّهاَرةهُ ، بههُه َواله ْستهْعدَاده ، نَْعيَُ ذَلهكَُ َولَْيسَُ َواله يَّةه له  يَْبعَث ونَُ َكان وا َوإهنََّما اْلَجاهه
يج ُ َمعَُ يَْنعَْونَُ اْلقَبَائهلُه إلَى يلُ  َوب َكاءُ  َضجه ، َوَعوه يد  وه ُ َوه وَُ َوتَْعده ْجَماعهُ َمْكر   .بهاْله

মৃত্যুসংবাদ প াষণা েকর মযস্বল্লীকদর জামা’আত্ ভারী েরা হয়, ত্ার জন্য ক্ষমা প্রাথযনা 
োরীকদর সংখুা বৃটদ্ধ েরা হয়, মানুষকে পটবত্রত্ার উপর উত্সাহ প্রদান েরা হয় এবং  মৃত্যু 
হকত্ উপকদশ গ্রহণ ও মতৃ্ুর জন্য প্রস্তুত্ থাোর েথা স্বরণ েরা হয়। জাটহলী মৃত্যুসংবাদ 
এরেম হয় না । বরং ত্ারা পগাকত্র পগাকত্র টেেয পলাে পািাকত্া র্ারা পশারকগাল এবং ক্রন্দন ও 
টবলাকপর সাকথ মৃত্যুসংবাদ টদত্। আর এিা সবযসম্মটত্ ক্রকমই অপেন্দনীয়। (ত্াবয়ীনুল 
হাক্বাইক্ব শারহু োনটর্দ- দাক্বাইক্ব ১/২৪০, আল- বাহরুর রাকয়ক্ব ২/১৯৫)     
সংখুাগটরষ্ঠ উলামাগণ এর উত্তর টদকয়কেন পর্,     

 النداء دون حصوله يمكن للميت والمستغفرين المصلين من الجماعة تكثير مقصود
 حيث من يشبه الميت بموت العالم في الصوت رفع وإن .الصوت ورفع

 عنه النهي ورد الذي الجاهلية نعي الصورة
প্রথমত্াঃ প াষণা ও েেস্বর উচ্চ না েকরও মযস্বল্লীকদর জামা’আত্ ভারী েরা এবং ত্ার জন্য 
ক্ষমা প্রাথযনাোরীর সংখুায় বৃটদ্ধ েরার উকদ্দে হাটসল েরা সম্ভব।      
টদ্বত্ীয়ত্াঃ েেস্বর উচ্চ েকর মাকয়ুকত্র প াষণা েরা জাকহলী নায়ীর সাকথ সামঞ্জস্য পূণয। 
(মাউকক্বউল ইসলাম সাওয়াল অ জাওয়াব ৫/৪৭৭৬)       
(২) শাকফয়ী মার্হাবাঃ  ইমাম নবাটভর আল- মাজম ূশারহুল মযহার্র্াকব আকে পর্,    

َصن هفُ  فَقَالَُ يُُّ اْلم  نُْ َوَجَماَعة ُ َواْلبَغَوه يُُّ ي ْكَره ُ أَْصَحابهنَا مه  َعلَْيهُه َوالن هدَاءُ  اْلَمي هتُه نَعه
اَلةهُ َها لهلصَّ  َوَغْيره

নবাভী, বাগাভী এবং আমাকদর উলামাকদর এেটি জামা’আত্ বকলকেন, মাকয়ুকত্র জানার্ার 
ইত্ুাটদর উকদ্দকে ত্াাঁর মৃত্যুর প াষণা ও এলানকে অপেন্দ েরা হকয়কে । (শারহুল মযহার্র্াব 
৫/২১৫)      
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(৩) হাটম্বলী মার্হাবাঃ (ে) মাউসয়ূাত্যল টফক্বটহয়ুাহ কুকয়টত্য়ুার মযফত্ীগণ বকলকেন,   

وهُه لهلنَّْعيهُ ْندَُ اْلَمْكر  يبُ  لهغَْيرُه انَُكَُ َما أَنَّه ُ: األْولَى :ص وَرتَانُه اْلَحنَابهلَةُه عه يقُ  أَوُْ قَره  أَوُْ َصده
أَوُْ ، َكانَُ َما أَنَّه ُ: الثَّانهيَة ُ.د َعائههُه إهَجابَة ُ ي ْرَجى َمنُْ َجار  يَّةُه َمْذَهبُ  َوَعلَْيهُه بهنهدَاء   اْلَمالهكه
 .أَْيًضا

হাকম্বলীকদর টনেি টনটষদ্ধ মৃত্যুসংবাকদর দুই প্রোরাঃ (১) পর্িা টনেিাত্মীয়, আত্নীয়- স্বজন, 
সাথী- বন্ধয এবং পািা- প্রটত্কবশী বুত্ীত্ অন্যকদর জন্য হকব। র্ার দু’আ গহৃীত্ হাওয়ার আশা 
রাখা র্ায় ।         
(২) পর্ সংবাদ উচ্চেকে হকব । আর মাকলেী মার্হাকবর পলাকেরাও এ মত্ পপাষণ েকরকেন। 
(৪০/৩৮০)          
(খ) ইবনু মযফটলহ হাম্বাটল (মতৃ্যু  ৭৬৩ টহজরী) বকলন,   

، َحبُُّي ْستَُ َولَُ  ي ْكَره ُ بَل بهَمْوتههُه الن هدَاءُ  َوه وَُ النَّْعي 
মৃত্যুসংবাদ প াষণা েরাকে মযস্তাহাব বলা হয়টন, র্া উচ্চেকে হকব। বরং অপেন্দ েরা হকয়কে। 
(টেত্াবযল ফযরু মায়াহু ত্াস্বহীহুল ফযরু ৩/২৭৩)       
(গ) শায়খ স্বকলহ আল- মযনাটিদ (হাটফহুল্লাহ) বকলকেন,    

 والمالكية، الحنفية، من العلم أهل جمهور ذهب فقد مجرداًُ الموتب العالم
 ألجل نداء؛ غير من بالموت العالم جواز إلى وغيرهم والحنابلة، والشافعية،

 .الميت على الصالة
হানাফী, মাকলেী, শাকফয়ী, হাকম্বলী এবং অন্যান্য সংখুাগটরষ্ঠ আটলমগণ মাকয়ুকত্র জানার্ার 
স্বলাকত্র উকদ্দকে উচ্চেকে আহবান বুত্ীত্ মৃত্যুসংবাদ জানাকনাকে জাকয়র্ বকলকেন। টত্টন 
আকরা বকলকেন,     

 من العلم أهل جمهور ذهب فقد والمآثر للمفابْخر ذكر غير من الصوت برفع النعي
 بموت العالم في النداء كراهية إلى والحنابلة والشافعية، والمالكية، الحنفية،
 نعي الصورة حيث من يشبه لميتا بموت الصوت ورفع النداء وألن الميت

   .عنه النهي ورد الذي الجاهلية
মাকয়ুকত্র পগৌরবময় ও েৃটত্ত্বপূণয োজগুটল বণযনা না ে’পর উচ্চস্বকর মৃত্যু সংবাদ পদওয়ার 
বুপাকর হানাফী, মাটলেী, শাকফয়ী এবং হাকম্বলীকদর সংখুাগটরষ্ঠ আটলমগণ এর মত্ামত্ হ’ল, 
এ প াষণা অপেন্দনীয়। োরণ মাকয়ুকত্র মৃত্যুর প াষণা েরা ও ত্াকত্ েন্িস্বর উচ্চ েরা, 
প্রেটৃত্গত্ভাকব জাকহলী মৃত্যুসংবাকদর সাকথ অটধ্েত্র সামঞ্জস্যপূণয ফকল ত্া টনটষদ্ধ। 
(মাউকেউল ইসলাম সাওয়াল অ জাওয়াব ৫/৪৭৬৩)        
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অিম অধ্ুায়   

জাকহলী মৃত্যু সংবাকদর টবকশষ পটরচয় হল ত্াকত্ েন্িস্বর উচ্চ ের।   

(ে) আস্থাভাজন বণযনাোরী ইমাম ইসহাক্ব ইবনু মানস্বূর আল- মারুয়ার্ী (মৃত্যু ২৫১ টহজরী) 
বকলন, আটম ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বালকে বললামাঃ আপটন টে জানার্ার জন্য মানুষকে 
অবটহত্ েরাকে অপেন্দ েকরন ? টত্টন বলকলন,    

ا َوأْصَحابَه ُ إبْْخَوانَه ُ آذَنَُ إذَا ي فاََلُ َعلْيهُه ادَىي نَ أنُْ َوأم  . قَالَُ كَما: إْسَحاقُ  قَالَُ هذا َما أْدره  
র্টদ ত্ার ভাই ও সাটথকদর জানায় ত্কব টিে আকে । টেন্তু জানার্ার জন্য প াষণা ও আহবান 
েরা পত্া জাটন না এিা টে টজটনস ? ইমাম ইসহাক্ব ইবনু রাহুওয়াইও এেই েথা বকলকেন। 
(মাসাটয়লযল ইমাম আহমাদ ইবকন হাম্বাল অ ইসহাক্ব ইবকন রাহুওয়াই ৩/১৪১৩)  

(খ) আহমাদ ইবনু মযহাম্মাদ ইবনু হানী আব ূবাের আল- আসরাম (মৃত্যু ২৭৩ টহজরী) বকলন, 
আটম আহমাদ ইবনু হাম্বালকে প্রশ্ন েরলাম পসই মৃত্ বুটি সম্পকেয পলাকেরা র্ার মৃত্যুর প্রচার 
েরকে ? টত্টন উত্তকর বলকলন,    

ًُ إن صاح إذا به بأس فال رفق في به يخبر أن وأما ي،يعجبن فال مات قد فالنا  

র্টদ উচ্চেকে বলা হয় পর্, অমযে বুটি মৃত্যুবরণ েকরকে, ত্কব আটম এিা অপেন্দ েটর। আর 
র্টদ নীচয স্বকর সংবাদ পদওয়া হয় ত্কব পোন অসুটবধ্া পনই (মাসাটয়লযল ইমাম আহমাদ ইবনু 
হাম্বাল অ অসহাক্ব ইবনু রাহওয়াই ৩/১৪১৩, িীো নং ৩)     

(গ) ইবনু ক্বযদামাহ আল- মাক্বটদসী আল- হাটম্বলী বকলন, অকনে উলামাগণ বকলকেন,  

لُه يَْعلَمَُ أَنُْ بَأْسَُ َلُ   ج  ف ه ُ إبْْخَوان ه ُ بهالرَّ و َوَمعَاره ، َوذَو  نُْ اْلفَْضله .نهدَاءُ  َغْيرُه مه  

প াষণা ও আহবান না েকর পেবল মৃকত্র ভাই, পটরটচত্ পলােজন এবং মর্যাদাবান 
বুটিকদরকে মৃত্যুসংবাদ জানাকনাকত্ পোন অসুটবধ্া পনই। (আল- মযগনী ২/৪২৫)   

( ) আল্লামাহ মযহামাদ ইবনু রুশদ আল- কুরত্বাবী (মতৃ্যু  ৫২০ টহজরী) বকলন,      

ْندَه مُْ َوالنَّْعيُ  ُ فهي ي نَادَى أَنُْ عه نَاَزتَه ، فَاْشَهد وا ماتَُ قَدُْ ف اَلنًا إنَُّ أََلُ النَّاسه ا جه  َوأَمَّ
ذنُ  نُْ ْعاَلمُ َواْلُه بهَها اْله    .بهإهْجَماع ُ َجائهزُ  فَذَلهكَُ نهدَاءُ  َغْيرُه مه

ত্াাঁকদর টনেি ‘না’য়ী’ হল, জনসাধ্ারকণর মকধ্ু প াষণা েরা পর্, অমযে বুটি মৃত্যু বরণ 
েকরকে অত্এব পত্ামরা ত্ার জানার্ার স্বলাকত্ উপটস্থত্ হও ।  
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পক্ষান্তকর মৃত্যু সম্পকেয জানাকনা এবং প াষণা ও আহবান না ে’পর পেবল অবটহত্ েরা, পত্া 
এিা সেকলর ঐেু মকত্ই জাকয়র্। (আল- বায়ানু অত্- ত্াহস্বীল ২/২১৭- ২১৮)  
(ঙ) আল- মাউসয়ূাত্যল টফেটহয়ুা আল- কূকয়টত্য়ুার মযফত্ীগণ বকলকেন,     

يُ  فَالنَّْعيُ  لُ  يَْرَكبَُ أَنُْ َوه وَُ ات هفَاقًا، َعْنه ُ َمْنهه يحُ  دَابَّةًُ َرج  ُ فهي يَصه  أَْنعهي النَّاسه
، ي نَادَى أَنُْ أو....... .ف الَنًا هُه َوي َشادَُ بهَمْوتههه ره يَّة ُ يَق ول َوبههُه. بهَمفَابْخه يَّة ُ اْلَحنَفه .َوالشَّافهعه  

উলামাগকণর ঐেুমকত্ টনটষদ্ধ মৃত্যুসংবাদ হ’ল, এে বুটি বাহকন সওয়ার হকয় মানুকষর মাকঝ 
টচৎোর েকর বলকব, আটম অমযে বুটির মৃত্যুসংবাদ টদটে। অথবা ত্ার মৃত্যুর উচ্চেকে 
প াষণা েরকব এবং ত্ার পগৌরবজনে োজ বণযনা েরায় বািাবাটি েরকব। হানাফী এবং 
শাকফয়ী আটলমগণ এেথাই বকলকেন।        

(চ) শায়খ স্বকলহ আল- মযনাটিদ (হাটফর্াহুল্লাহ) বকলন,           

ا ْود ُ َكانَُ إذَا إمَّ نُْ الَمْقص  د ُ ذَلهكَُ مه َجرَّ َصل ُه إْعاَلمُه م  دُه فهي ْينَُالم  نُْ الَمْسجه  َرْفع ُ َغْيرُه مه
،  عليه هللا صلى النَّبهيُُّ فَعَله ُ َما ي شبهه ُ َوهذا هللا ، َشاءَُ إنُْ ذَلهكَُ فهي َحَرجَُ فاََلُ لهلصَّْوته

ي، َمْوتُه بَْعدَُ وسلم َحابَةَُ بهَمْوتههُه أْعلمَُ َحْيثُ  النََّجاشه نُْ َونَعَاه ُ الصَّ اَلةهُ أْجلُه مه .َعلَْيهُه الصَّ  
র্টদ মৃত্যুসংবাকদর উকদ্দকে মাসটজকদ েেস্বর উাঁচয না ে’পর শুধ্য মযস্বাল্লীকদর অবটহত্ েরা হয় 
ত্কব ইনশা- আল্লাহ ত্াকত্ পোন অসুটবধ্া পনই । নাজাটশ বাদশার মৃত্যুর পর নবী (স্বল্লাল্লাহু 
আলাইটহ অসাল্লাম) পর্ভাকব মৃত্যুসংবাদ টদকয়টেকলন এ মৃত্যুসংবাদ ত্ার সাকথ সামঞ্জস্যপূণয। 
টত্টন শুধ্য ত্াাঁর স্বলাত্ আদাকয়র উকদ্দকে ত্াাঁর মৃত্যু সম্পকেয স্বাহাবাগণ- পে অবটহত্ 
েকরটেকলন। (মাউকেউল ইসলাম সাওয়াল অ জাওয়াব  ৫/৪৭৭৬)            

(ে) হামদ ইবনু আব্দযল্লাহ আল- হামদ উভয় প্রোর হাদীস বণযনা েরার পর বকলন,  উভয় 
হাদীকস মাকঝ সামঞ্জস্যসাধ্ন এভাকব হকব পর্,        

 كان ما فهو المحرم النفي وأما بموته، البْخبار مجرد به المراد األول الحديث أن
 العامة والمجالس والطرقات األسواق في ذلك إظهار من الجاهلية أهل عليه

 .المحرم هو فهذا بذلك والصراخ
প্রথম হাদীকসর অথয হকব শুধ্য মৃত্যুসংবাদ পদয়া। আর টনটষদ্ধ এবং হারাম মৃত্যু সংবাদ হ’ল র্া 
জাকহলী র্যকগর পলাকেরা েরত্। বাজার, রাস্তা  াি, এবং সাধ্ারণ সভায় প্রোশ েরত্। আর 
এিা টচৎোর েকর বলত্। এিা হ’ল, হারাম। (শারহু র্াটদল মযস্তােটন ৮/২৪০)    
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(জ) শায়খ স্বাকলহ আল- মযনাটিদ (হাটফর্াহুল্লাহ) অন্যকত্র বকলকেন,        

 النبي عنه نهى قد النعي فهذا مآثرالميت ذكرو صوت ورفع بنداء بالموت العالم
   وسلم عليه هللا صلى

প াষণা ও উচ্চ েেস্বর-  এর সাকথ মৃত্যুর এলান েরা এবং মাকয়ুকত্র েৃটত্ত্ব বণযনা েরা এিা 
টনটষদ্ধ মৃত্যুসংবাদ । নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইটহ অসাল্লাম) এ সংবাদ পদওয়া পথকে টনকষধ্ 
েকরকেন। (মাউকক্বউল ইসলাম সাওয়াল অ জাওয়াব ৫/৪৭৬৩)   
জ্ঞানদীপ্ত পািে ! উপকরাি উটি সমূহ হকত্ প্রত্ীয়মান হয় পর্, মৃত্যুসংবাকদ েেস্বর উাঁচয েরা 
ও টচৎোর েরাকে উলামাগণ জাকহলী মৃত্যুসংবাকদর টবকশষ ববটশি টহসাকব গণু েকরকেন।   
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নবম অধ্ুায়   

মাইকে মতৃ্যুসংবাদ প াষণা  

অত্ুন্ত খযাঁজাখযাঁটজর পর আটম টত্ন জন পর্াগু আটলকমর পলখটন এবং দু’জন আটলকমর বিবু 
পপকয়টে। র্ারা মাইকে মৃত্যুসংবাদ প াষণা েরাকে জাকয়র্ বকলকেন। ত্াকদর পপশেতৃ্ দলীল 
সমূকহর পর্যাকলাচনাাঃ     

(১) িাাঃ টহসামযদ্দীন ইবনু মসূা আফানাহ বকলকেনাঃ      

 المساجد في الصوت اتمكبر باستعمال الميت وفاة البْخبارعن األمرأن بْخالصة
 الحديثة الوسائل باستخدام الميت وفاة عن العالن ذلك ومثل شرعاً، جائز أمر

 وغيرها النترنت وشبكة اللكتروني والبريد النقالة عبرالهواتف الرسائل كتداول
ًُ يكون أن بشرط .والمفابْخر ذكرالمآثر من البْخباربْخاليا  

সার েথা হ’ল, মসটজকদর মাইকে মৃত্যুসংবাদ পদওয়া শরীয়কত্র দৃটিকত্ জাকয়র্। আর এিা 
মৃত্যুসংবাদ পদওয়ার উকদ্দকে আধ্যটনে মাধ্ুম গ্রহণ েরার মত্। পর্মন, পাবটলে  পফাকনর 
মধ্ুকম, ই- পমইল, ইন্িাকনযি ইত্ুাটদর মাধ্ুকম মুাকসজ পদওয়া এই শকত্যর সাকথ পর্, সংবাদ 
পর্ন মাকয়ুকত্র েৃটত্ত্ব ও পগৌরব বণযনা পথকে মযি হয়। (ফাত্াওয়া ইয়াসয়ালযনাো ৬/১৩) 
টত্টন অন্য এে জায়গায় বকলন,       

 على المشتمل الجاهلية نعي المحرم وإنما محرم، كله ليس والنعي
 الناس ليشهد فقط بالوفاة إبْخبار مجرد هو الذي النعي وأما ..... ذكرالمآثروالمفابْخر

 رألمو وسيلة ألنه مستحب فأمر ودفنه، جنازته وليشهدوا الميت على الصالة
....المقاصد أحكام لها والوسائل ومستحبة، مندوبة  

প্রকত্ুে মৃত্যুসংবাদ টনটষদ্ধ নয়। টনটষদ্ধ হ’ল, েৃটত্ত্ব ও পগৌরব সম্বটলত্ জাকহলী 
মৃত্যুসংবাদ।.... আর পর্ সংবাকদ পেবল মৃত্যুর প াষণা থােকব, র্াকত্ মানুষ মাকয়ুকত্র 
জানার্ায় এবং ত্ার দাফকন উপটস্থত্ হয় ত্কব এিা মযস্তাহাব োজ। োরণ এিা মান্দূব ও সুন্নাত্ী 
োকজর মাধ্ুম। আর পসিাই মাধ্ুকমর হুকুম হকব, র্া হকব উকদ্দের হুকুম। (ফাত্াওয়া 
ইয়াসয়ালযনাো ১৩/৭৮)          

পর্যাকলাচনাাঃ ইটন সুন্নাত্ী ও টবদ’আত্ী উভয় মৃত্যুসংবাকদর মকধ্ু ত্ালকগাল পাটেকয় 
টদকয়কেন। দাবী পত্া েকরকেন টবদ’আত্ী মৃত্যুসংবাদ জাকয়র্ হওয়ার টেন্তু দলীল টদকয়কেন  
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সুন্নাত্ী মৃত্যুসংবাদ প্রমাণ েরার। এবং টনজ দাবীর সমথযকন এমন পোন দলীল পপশ েরকত্ 
সক্ষম হনটন র্া পথকে পবাঝা র্াকব পর্, মৃত্যুসংবাকদ েেস্বর উচ্চ েরা এবং টচৎোর েরা 
জাকয়র্। বরং টত্টন দলীল টহসাকব র্া পপশ েকরকেন ত্া সংখুাগটরষ্ঠ উলামাগণ সুন্নাত্ী 
মৃত্যুসংবাকদর দলীল টহসাকব পপশ েকরকেন। আটমও পস দলীলগুকলা পপশ েকরটে এবং আল-
হামদুটলল্লাহ-  প্রমাণ েকর টদকয়টে পর্, এ সংবাকদ প াষণা ও জাটহলী মৃত্যুসংবাকদর পোন 
ববটশি টেল না। স্বাহাবা (রাটর্ আল্লাহু আনহুম)- পে নাবী (স্বাল্লাল্লাহ আলাইটহ অ সাল্লাম) এই 
সংবাদ পদয়ারই টনকদযশ টদকয়টেকলন।              

সুত্রাং মাইকে মৃত্যুসংবাদ প াষণার সমথযকন িাাঃ টহসামযদ্দীন এর এ উটি পপশ েরা জাকয়র্ 
হকব না।                

(২) হাকফর্ র্যবাইর আলী র্ায়ীাঃ ইটন “আল- হাদীস” পটত্রোর ১১ সংখুা, এটপ্রল ২০০৫ এর 
১৮ পথকে ২১ পষৃ্ঠা পর্যন্ত “মাসটজদ পম মাকয়ুত্ ো এ’লান আউর একত্তলা” নামে প্রকশ্নর 
উত্তর টদকয়কেন। টত্টন উত্তকরর পশষাংকশ ফল েথা টহসাকব পলকখকেন, মাকয়ুকত্র োফন-
দাফন, ত্ার জানার্াহ এবং সান্ত্বনাদাকনর উকদ্দকে মসটজকদর মাইকে মাকয়ুকত্র মৃত্যুর এ’লান 
েরা জাকয়র্। হাদীকসর মূলনীটত্ অনুর্ায়ী এলান পথকে টনকষকধ্র হাদীস র্য়ীফ এবং 
অপ্রমাটণত্।               

পর্যাকলাচনাাঃ (ে) ইটনও টনজ দাবীর সমথযকন উপর্যি পোন দলীল পপশ েরকত্ পাকরনটন। বরং 
সুন্নাত্ী মৃত্যুসংবাকদর দলীলগুকলা পপশ েকরই টনটষদ্ধ মৃত্যুসংবাদ প্রমাণ েরকত্ পচকয়কেন।  

(খ) টত্টন আল- ইত্হাফযল বাকসকমর ৮২ পষৃ্ঠায় পলকখকেনাঃ র্টদ (হুর্াইফার রাটর্ আল্লাহ 
আনহুমা)- র হাদীস স্বহীহ প্রমাটণত্ হত্ ত্কব ত্ার অথয দািাত্, জাকহলী পলােকদর মত্ 
গটলকত্- গটলকত্ টচৎোর েকর মৃত্যুর এ’লান েরা টনটষদ্ধ। আো বলযন পত্া ! মৃত্যুর প াষণায় 
র্টদ গটলকত্- গটলকত্ টচৎোর টনটষদ্ধ হয় ত্কব মসটজকদ টচৎোর টনটষদ্ধ হকব না পেন ? র্টদ 
রাস্তায় ও বার্াকর টচৎোর জাকয়র্ না হয় ত্কব মসটজকদ টচৎোর টে েকর জাকয়র্ হকব ?                          

(গ) ইটন টনজ মকত্র সমথযকন পর্িা সব পচকয় বি দলীল টহসাকব পপশ েকরকেন ত্া হকে, ইটন 
হুর্াইফাহ ইবনুল ইয়ামান (রাটর্ আল্লাহ আনহুমা)- র হাদীসকে ইবনু মায়ীন এবং ইবনু হাকত্ম 
(রাকহমাহুমাল্লাহ)- র উটির উপর টভটত্ত েকর র্য়ীফ ও মযনক্বাটত্ব’ বকলকেন। টেন্তু (সারা 
জাহাকনর রকবর প্রশংসা) পর্, আটম হাদীসকর সূত্র স্বহীহ প্রমাণ ে’পর ত্াাঁকদর েথাকে ভযল প্রমাণ 
েরকত্ সক্ষম হকয়টে। ফকল হাকফর্ র্যবাইর আলী র্ায়ী (রাকহমাহুল্লাহ)- র এ ফাত্াওয়াও 
মাইকে মৃত্যুসংবাদ প াষণার সমথযকন পপশ েরা জাকয়র্ হকব না। (হাদীকসর টবস্তাটরত্ ত্াহক্বীক্ব 
এর জন্য এই পযটস্তোর পঞ্চম ও ষষ্ঠ অধ্ুায় দ্রিবু) 
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(৩) উত্তর প্রকদকশর জাটময়াহ ইসলাটময়াহ দাটয়য়াবাকদর টশক্ষে মযহাম্মাদ জা’ফার আল- টহন্দী 
(সাল্লামাহুল্লাহ) এে প্রকশ্নর উত্তকর টলকখকেনাঃ আর মাইকে মৃত্যুসংবাদ প াষণা েরার টবষয়াঃ 
পত্া দৃেত্ এিাও সটিে। পর্মন মাইকে আর্ান পদওয়া সটিে টিে পত্মটন মৃত্যুর এ’লান 
েরাও সটিে। পর্মন আর্াকন মাইে আসল উকদ্দে না হকয় শুধ্য মাধ্ুম র্াকত্ দূর পর্যন্ত 
আওয়ার্ পপৌাঁোকনা সম্ভব হয় পত্মটনভাকব মৃত্যুসংবাকদও মাইে মূল উকদ্দে নয়। বরং 
আওয়ার্ পপৌাঁোকনার মাধ্ুম।         

অত্াঃপর পলকখকেনাঃ আমার জ্ঞান অনুর্ায়ী বত্যমাকন পোন আহকল হাদীস আকলম মাইকে 
আর্ান পদওয়াকে টনটষদ্ধ বকলনটন। োরণ এিা পত্া পেবল মাধ্ুম। সুত্রাং পর্মন আর্াকনর 
জন্য মাইে বুবহার েরা সটিে এবং অটভকর্াগ মযি পত্মটন মৃত্যুর খবর পদওয়াকত্ও মাইে 
বুবহার অটভকর্াগ মযি হওয়া উটচৎ।  

টত্টন ফাত্াওয়ার পশকষ, টবস্তাটরত্ জানার উকদ্দকে ইকস্তদরাে পটত্রোর নকভম্বর ও টিকসম্বর 
২০১২ –র ৫৬ পথকে ৬০ পৃষ্ঠা পদখকত্ বকলকেন।      

পর্যাকলাচনাাঃ 

শায়কখর প্রমাণ উপস্থাপন পথকে স্পি পর্, টত্টন মৃত্যুসংবাদকে আর্াকনর উপর টক্বয়াস 
েকরকেন। টেন্তু এ টক্বয়াস আকদৌ জাকয়র্ টে না এ অধ্ুাকয় ত্ার পর্যাকলাচনা েরা হকব।  

প্রকত্ুকের জানা পর্, আর্ান এেটি ইবাদত্ আর মৃত্যুর প াষণা সরাসটর ইবাদত্ না হকলও 
ইবাদকত্র টদকে আহবান অথযাৎাঃ ইবাদকত্র মাধ্ুম। োকজই মৃত্যুসংবাদকে আর্াকনর উপর 
টক্বয়াস েরা জাকয়র্ হকব না। োরণ উলামাগকণর সবযসমুত্ মূলনীটত্র এেটি হকোঃ    

.العبادَاتُه في قياسَُ ل   
“ইবাদকত্ পোন প্রোর টক্বয়াস চকল না” (শারহু টেত্াটবল ঈমাটনল আউসাত্ব টল- শায়টখল 
ইসলাম ইবকন ত্াইটময়ুাহ ৪/১৭, অ ত্াইসীরু ইলটমল উসূটলল টফটক্বহ ১/১৭৫) এবং মািাবাহ 
শাকমলায় “জামীয়য কুত্যটবল বারনাটমজ” এ টেটলে েরুন উি মূলনীটত্ েম েকর ৪১ জায়গায় 
পপকয় র্াকবন।  

উি মূলনীটত্র গুরুত্বাঃ র্টদ পোন ইবাদত্ প্রমাণ েরকত্ টগকয় উি মূল নীটত্ না মানা হয় ত্কব 
পোন টবদ’আত্ আর টবদ’আত্ থােকব না, সব সুন্নাকত্ পটরনত্ হকব।      
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প্রোশ থাকে পর্, টেেয আকলম িাোর টফত্রা প্রমাণ েরকত্ টগকয় টনজ মকত্র পকক্ষ উপর্যি 
দলীল পপশ েরকত্ না পপকর স্বাদাক্বাত্যল টফত্করর মত্ গুরুত্বপণূয ইবাদত্- পে ইবাদকত্র 

ত্াটলো পথকেই পোঁকি টদকয়কেন। ত্াাঁরা এখাকনও বলকত্ পাকরন পর্, “মৃত্যুসংবাদ প াষণা েরা 
ইবাদত্ নয়” ফকল উলামাগকণর উি মূলনীটত্ এখাকন টফি েরা র্াকব না। োকজই 
মৃত্যুসংবাদকে আর্াকনর উপর টক্বয়াস েরা জাকয়র্ ।    

উত্তকর আটম বলবাঃ র্টদ উি মূলনীটত্ এখাকন টফি নাও েরা হয় ত্বযও মৃত্যুসংবাদকে 
আর্াকনর উপর টক্বয়াস েরা জাকয়র্ হকব না। োরণ টক্বয়াকসর জন্য অপটরহার্য শত্য হল,    মূল 
টজটনকসর মকধ্ু পর্ োরণ টবদুামান আকে, ত্ার উপর র্াকে টক্বয়াস েরা হকে ত্ার মকধ্ুও পস 
োরণ টবদুমান থাো অপটরহার্য। অথযাৎাঃ পর্ োরকণ আর্াকনর জন্য মাইে বুবহার েরা 
জাকয়র্ হকয়কে পসই োরণ মৃত্যুসংবাকদর মকধ্ু টবদুমান হকত্ হকব। (আল- উসূল টমন ইলটমল 
উসূল টল- মযহাম্মাদ ইবকন স্বাকলহ ইবকন মযহাম্মাদ আল- উসাইমীন ১/৭০)   

আর্াকনর েেস্বর উচ্চ েরার ইো এবং পচিা- 
এ উকদ্দকে রসূলযল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইটহ অসাল্লাম) ও স্বাহাবাহ (রাটর্ আল্লাহ আনহুম) 
েকয়েটি পদ্ধটত্ গ্রহণ েকরটেকলন ।    

(১) উচ্চ েেস্বর টবটশি মযয়ার্টর্ন টনর্যি েকরটেকলনাঃ আব্দযল্লাহ ইবনু র্াইদ (রাটর্  আল্লাহ 
আনহু)- র স্বকরর বণযনা শুকন রসূলযল্লাহ(সাল্লাল্লাহু আলাইটহ অসাল্লাম) বলকলন,                      

ْؤيَا إهنََّها نُْ َرأَْيَت، َما َعلَْيهُه فَأَْلقُه بهاَللُ  َمعَُ فَق مُْ اّللَّ ، َشاءَُ إهنُْ َحقُ  لَر  ، فَْلي َؤذ ه هنَّه ُ بههه  فَإ
ْنك َصْوتًا أَْندَى .مه   

ইনশা- আল্লাহ এ স্বর সত্ু। এখন ত্যটম স্বকর র্া পদকখকো টবলাকলর সাকথ দাাঁটিকয় ত্াকে 
বলকত্ থাকো। আর পস আর্ান টদকত্ থাকুে। োরণ ত্ার েন্িস্বর পত্ামার েন্িস্বর পচকয় 
পজারাকলা। (আবূ দাউদ হাাঃ ৪৯৯, সূত্র স্বহীহ। ইমাম টত্টমযর্ী, ইবনু খযর্ায়মাহ, ইবনু টহব্বান, 
আলবানী, দারানী এবং হাটফর্ র্যবাইর স্বহীহ বকলকেন।)      

(২) টমনার অথবা পোন উাঁচযস্থান পথকে আর্ান টদকত্ বকলটেকলনাঃ (ে) উক্ববা ইবনু আকমর 
(রাটর্য়াল্লাহু আনহু) বকলন, আটম রসূলযল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইটহ অসাল্লাম) পে বলকত্ শুকনটে 
টত্টন বকলন-         

نُْ َربُّك مُْ يَْعَجبُ  ُ فهي َغنَمُ  َراعهي مه يَّةُ  َرأْسه ، َشظه نُ  بهَجبَل  اَلةه، ي َؤذ ه  َوي َصل هي، بهالصَّ
 :َوَجلَُّ َعزَُّ اّللَّ ُ فَيَق ولُ 
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র্খন পোন োগকলর রাখাল পাহাকির চযিায় স্বলাকত্র জন্য আর্ান টদকয় স্বলাত্ আদায় েকর 
ত্খন পত্ামাকদর রব ত্ার আমকল অবাে হকয় (ত্ার উপর সন্তুি হকয়) মহান আল্লাহ বকলন, 
.... (আবূ দাউদ হাাঃ ১২০৩ সূত্র স্বহীহ)  

 

আল্লামাহ মযহাম্মাদ নাটস্বরুদ্দীন আলবানী (রাকহমাহুল্লাহ) উি হাদীকস বটণযত্ “শাটর্য়ুাত্যন” 
শব্দ সম্পকেয টলকখকেনাঃ      

ْرتَفهَعة ُ قهْطعَة ُ  ُ فهي م   اْلَمَكانُه َعلَى اأْلذَانُه اْستهْحبَابُه إلى إَشاَرة ُ َوفهْيهُه. اْلَجبَلُه َرأسه
ْرتَفهعهُ . اْلَجبَلُه َعلَى انَُكَُ َولَوُْ اْلم    

অথযাঃ পাহাকির চযিার উাঁচয অংশ। ত্া দ্বারা ইটঙ্গত্ েরা হকয়কে পর্, উাঁচয জায়গায় আর্ান পদওয়া 
মযস্তাহাব র্টদও পাহাকির উপর হয়। (আস সামারুল মযস্তাত্াব ১/১৬০)  

(খ) উরওয়াহ ইবনুর্ র্যবাইর (রাকহমাহুল্লাহ) নািার পগাকত্রর এেজন মটহলা পথকে বণযনা 
েকরন, টত্টন বকলকেন-               

نُْ بَْيتهي َكانَُ ، َحْولَُ بَْيتُ  أْطْولُه مه ده نُ  بهاَللُ  فََكانَُ اْلَمْسجه َغداة ُ ك لَُّ اْلفَْجرَُ َعلَْيهُه ي ؤذ ه  

আমার বাটি মাসটজকদর পাকবয সব পচকয় উাঁচয বাটি টেল। সুত্রাং পবলাল (রাটর্ আল্লাহু আনহু) 
প্রটত্টদন ফজকরর আর্ান ত্ার উপর পথকেই টদকত্ন। (সীরাত্য ইবকন টহশাম ২/ ১১২, আব ূ
দাউদ, টমনাকরর উপর আর্ান পদওয়ার অনুকেদ হাাঃ ৫১৯, বাইহাক্বীর সুনানুল কুবরা, টমনাকর 
আর্াকনর অনুকেদ হাাঃ ১৯৯৫, সূত্র হাসান। মযহাম্মাদ ইবনু ইসহাক্ব আস সাবীয়ী, ইবনু 
টহশাকমর বণযনায় টনকজর শ্রবণ স্পি েকরকেন। আল্লামাহ আলবানী, হাকফর্ ইবনু হাজার এবং 
হাকফর্ র্যবাইর আলী র্ায়ী হাসান বকলকেন।)  

(গ) আব ূহুরায়রাহ (রাটর্য়াল্লাহু আনহু) বকলন,         

ه ُ َوَكانَُ لُ  َما قَْدرَُ قهيَام  نُ  يَْنزه َؤذ ه نَُ اْلم  لُ  اْلَمنَاَرةهُ مه ُه إهلَى َويَصه الصَّف   

মযয়ার্টর্কনর টমনার পথকে পনকম োত্াকর শাটমল না হওয়া পর্যন্ত রসূলযল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইটহ 
অসাল্লাম) স্বলাত্ আরম্ভ েরকত্ন না। (মযসনাদ আহমাদ হাাঃ ৮৪২৩ সূত্র হাসান। শুয়াইব 
আরনাউত্ব হাসান বকলকেন।) 
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( ) আম্মা আকয়শাহ (রাটর্য়াল্লাহু আনহা) রাকত্রর দুই আর্ান (সাহরী খাওয়ার আর্ান এবং 
ফজকরর আর্ান) এর মকধ্ু সমকয়র বুবধ্ান সম্পকেয বলকত্ টগকয় বকলকেন,          

َما يَك نُْ َولَمُْ ُ بَْينَه  لَُ أَنُْ إهلَّ َهذَا َويَْرقَى َهذَا يَْنزه  

এেজন (মযয়ার্টর্ন) আর্ান টদকয় নীকচ নামকত্ন আর অপরজন আর্ান পদয়ার জন্য উপকর 
উিকত্ন । (স্বহীহ মযসটলম হাাঃ ১৮২৯)  

(ঙ) আস্থাভাজন ত্াকবয়ী আব্দযল্লাহ ইবনু শাক্বীক্ব আল- উক্বাইলী আর্ান এবং ইক্বামাকত্র 
সুন্নাত্ সম্পকেয বকলন,          

نَُ    قَاَمة ُ اْلَمنَاَرةه، فهي اأْلَذَانُ  السُّنَّةُه مه ، فهي َواْله ده ه، َعْبد ُ َوَكانَُ اْلَمْسجه يَْفعَل ه ُ اّللَّ  

টমনাকর আর্ান পদওয়া এবং মাসটজকদ ইক্বামাত্ পদওয়া সুন্নাকত্র অন্তভযযি। আর আব্দযল্লাহ 
এিাই েরকত্ন। (মযস্বান্নাফ ইবকন আবী শাইবাহ, মযয়ার্টর্কনর টমনার অথবা ত্ার মকত্া পোন 
জায়গা পথকে আর্ান পদওয়ার অনুকেদ হাাঃ ২৩৩১ সূত্র স্বহীহ। আল্লামাহ আলবানী ত্ার 
সূত্রকে স্বহীহ বকলকেন।)   

(চ) সাটয়ব ইবনু ইয়ার্ীদ (রাটর্ য়াল্লাহু আনহু) বকলন, উসমান (রাটর্ য়াল্লাহু আনহু)- র 
টখলাফাত্োকল র্খন মানুকষর সংখুা বৃটদ্ধ পপল ত্খন টত্টন জযমযয়ার স্বলাকত্র জন্য র্াউরা 
নামে বার্াকর এেটি  করর োকদর উপর তৃ্ত্ীয় আর্ান পদয়ার টনকদযশ টদকলন। (ইবনু মাজাহ 
হাাঃ ১১৩৫ সূত্র স্বহীহ)   

সকচত্ন পািে ! উটল্লটখত্ হাদীস সমূহ পথকে স্পিভাকবই পবাঝাকগল পর্, আল্লাহ ত্া’আলা উাঁচয 
স্থাকন আর্ান পদয়ার টদকে ইটঙ্গত্ েকরকেন। ফকল রসূলযল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইটহ অসাল্লাম) 
এবং স্বাহাবীগকণর র্যকগ, এমনটে ত্াকবয়ীকদর র্যকগও ত্ার উপকরই আমল জারী পথকেকে। 
োরণ উপকরাি দু’টি পদ্ধটত্ (পজারাকলা েন্িস্বর টবটশি মযয়ার্টর্ন টনর্যি েরা এবং উাঁচয স্থাকন 
উকি আর্ান পদয়া) োিা আওয়ার্ উাঁচয েরার জন্য ত্াাঁকদর টনেি পোন টবেে পথ টেল না। 
থােকল ত্াাঁরা অবেই ত্া গ্রহণ েরকত্ন। র্খন আল্লাহ ত্া’আলা মানুষকে মাইকের মত্ র্ন্ত্র 
আটবষ্কার েরার ত্াওফীে টদকয়কেন, ত্াকে দ্বীনী োকজর মাধ্ুম বানাকত্ পোন অসুটবধ্া পনই। 
মাইকে আর্ান পদওয়া জাকয়র্ হওয়ার বুপাকর মযহাক্বক্বীক্ব উলামাগণ প্রায় এে মত্। োরণ 
সম্প্রটত্ আর্াকনর ধ্বটন পপৌাঁটেকয় পদওয়ার সব পচকয় বি মাধ্ুম এই মাইে।        
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এমকময পসৌটদ আরকবর স্থায়ী ফাত্াওয়া েটমটিকে প্রশ্ন েরা হকল ত্ারা উত্তকর বকলকেন,   

ْفعُ  َكانَُ َولَوُْ باألذانُه الصَّْوتُه َرْفعُ  ي شَرعُ  َكب هرُه الرَّ ْوتُه بهم  ................الصَّ  

শরীয়কত্ আর্াকনর ধ্বটন উাঁচয েরার টবধ্ান পদওয়া হকয়কে। র্টদও ত্া মাইে দ্বারা উাঁচয েরা 
হয়। (ফাত্াওয়া লাজনাত্যদ দাইমাহ ফাত্াওয়া নম্বর ১৮৪৪০)  

আর্াকন েেস্বর উাঁচয েরার টেেয উকদ্দোঃ 

(১) আর্ান শুকন শায়ত্ান ভীষণ েি পায়। এবং এত্ ভয়পায় পর্, আর্ান শুনার সাকথ সাকথই 
বায়য োিকত্ (বায়য টনগযত্ েরকত্) আরম্ভ েকর। এবং অকনে দূর পাটলকয় র্ায়....। (স্বহীহ 
বযখারী হাাঃ ৬০৮, স্বহীহ মযসটলম হাাঃ ৩৮৯)   

সুত্রাং র্ত্ পবটশ আওয়ার্ হকব শয়ত্বান ত্কত্া পবটশ েি পাকব এবং ত্কত্া দূকর পলায়ন 
েরকব।  

(২) আব ূসাঈদ খযদরী (রাটর্য়াল্লাহু আনহু) বকলন, আটম নবী (স্বল্লাল্লাহু আলাইটহ অসাল্লাম)-
পে বলকত্ শুকনটে টত্টন বকলন,         

، َصْوتُه َمدَى يَْسَمعُ  لَُ نه َؤذ ه نُ  الم  ُ َشْيء ، َولَُ إهْنسُ  َولَُ جه دَُ إهلَّ القهيَاَمةُه يَْومَُ لَه ُ َشهه       

র্ত্দূর পর্যন্ত টজন, মানুষ (গাে, পাথর) বা অন্য টেেয মযয়ার্টর্কনর আর্াকনর ধ্বটন শুনকব ত্ারা 
সেকলই টক্বয়ামাকত্র টদন ত্ার পকক্ষ সাক্ষু প্রদান েরকব। (স্বহীহ বযখারী হাাঃ ৬০৯, ইবনু 
মাজাহ হাাঃ ৭২৩)  

উি হাদীকসর টবকেষকণ হাকফর্ র্যবাইর আলী র্ায়ী টলকখকেনাঃ মাসটজকদ অটত্ উত্তম মাইে 
স্থাপন েকর প্রথম ওয়াকি আর্ান পদওয়া উটচৎ। (ইত্হাফযল বাটসম শারহু মযয়াত্তা ইমাম 
মাকলে টরওয়াইয়াত্য ইবটনল ক্বাটসম ১/৪৬৪)    

সুধ্ী পািে ! মাইকে আর্ান জাকয়র্ হওয়ার েরণ জানাকগল। টেন্তু এ োরণ টে মৃত্যু সংবাদ 
প াষণার মকধ্ু টবদুমান আকে ? না, েখনও না । র্ারা মাইকে মৃত্যু সংবাদ প াষণা েরা 
জাকয়কর্র ফাত্াওয়া টদকেন, ত্াাঁরা টবশুদ্ধ সূকত্র পেবল এেিা এমন হাদীস বা পোন এেজন 
স্বাহাবীর আসার পপশ েরুন। র্া পথকে পবাঝার্াকব পর্, নবী (স্বল্লাল্লাহু আলাইটহ অসাল্লাম) 
মৃত্যুসংবাদ পদওয়ার জন্য উাঁচযস্থাকন উকিকেন, টেংবা এর জন্য োউকে উপকর উিকত্ বকলকেন 
অথবা এর জন্য েখকনা পজারাকলা েন্িস্বর টবটশি মানুষ টনবযাচন েকরকেন। ইনশা- আল্লাহ 
ত্াাঁরা অনুরূপ হাদীস বা আসার েখনও পপশ েরকত্ পারকবন না।  
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র্টদও ত্াাঁরা পরস্পরকে সাহার্ুও েকরন। সুত্রাং মৃত্যুসংবাদকে আর্াকনর উপর টক্বয়াস েরা 
পোনভাকবই জাকয়র্ নয় ।  

 

টেেয আকলাচকের মন্তবু খণ্ডন 

(৪) পটিম বাংলার প্রখুাত্ বিা এবং পর্াগু আটলম শায়খ মটত্উর রহমান মাদানী 
(হাটফর্াহুল্লাহ) এে বিকবু মাইকে মৃত্যুসংবাদ প াষণাকে জাকয়র্ বকলকেন।  
(৫) বাংলাকদকশর প্রটসদ্ধ বিা শায়খ আমানুল্লাহ মাদানী (হাটফর্াহুল্লাহ)- ও মাইকে 
মৃত্যুসংবাদ প াষণাকে জাকয়র্ বকলকেন।     

 
আটম বলবাঃ (ে) ত্াাঁরা টনজ দাবীর সমথযকন পোন দলীল পপশ েকরনটন ।   

(খ) ত্াাঁরাও জাকহলী মৃত্যুসংবাদকে নাজাকয়র্ বকলকেন। টেন্তু ত্াাঁকদর টনেি মাইকে মৃত্যুর 
এ’লান েরা জাকহলী মৃত্যুসংবাকদর অন্তভযযি নয়। (আল্লাহ ত্াাঁকদর প্রটত্ দয়া েরুন) এই 
জাটহলী মৃত্যুসংবাকদর ববটশি টনণযকয়ই ত্াাঁকদর টবচযু টত্  কিকে। আমরা চত্যথয অধ্ুাকয় জাকহলী 
মৃত্যুসংবাদ সম্পকেয পূবযবত্যী আকলমগকণর পবশ েকয়েটি উটি বণযনা েকরটে। আপটন ত্াাঁকদর 
বিবুিা বারবার শুনুন এবং চত্যথয অধ্ুাকয়র সাকথ টমটলকয় পদখযন, ত্াাঁকদর বণযনােতৃ্ সংজ্ঞার 
সাকথ মযহাকদ্দসীকন টেরাকমর সংজ্ঞার টমল খযাঁকজ পাকেন টে না। পদখকবন ৯৮% উলামাকয় 
টেরাকমর উটি দ্বারা প্রমাটণত্ প্রথম ববটশি “উচ্চ েেস্বকর মৃত্যুসংবাদ প্রচার েরা” ত্াাঁকদর 
সংজ্ঞায় স্থান পায়টন। আল- হামদুটলল্লাহ আমরা অিম অধ্ুাকয় প্রমাণ সুস্পিভাকব প্রমাণ 
েকরটে পর্, এিা টেল জাকহলী মৃত্যুসংবাকদর টবকশষ ববটশি।          

উপরন্তু আপটন এর পকরর অধ্ুায়িা পিযন, ইনশা- আল্লাহ আরও স্পি হকয় র্াকব পর্, ত্াাঁকদর 
এ বিবু সটিে নয়। ফকল ত্াাঁকদর ফাত্াওয়া পথকে দলীল পপশ ে’পর মাইকে মৃত্যুসংবাদ 
প্রচার েরাকে জাকয়র্ বলা র্াকব না।                
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দশম অধ্ুায়    

মাইকে মতৃ্যুসংবাদ প াষণা জাকয়র্ নয়াঃ    

প্রোশ থাকে পর্, সংখুাগটরষ্ঠ উলামাগকণর মত্ামত্ হ’ল, মসটজকদর মাইকে পহাে অথবা অন্য 
পোন মাইকে, ত্াকত্ মৃত্যু সংবাদ প াষণা েরা জাকয়র্ নয়। োরণ এিা জাটহলী মৃত্যুসংবাকদর 
সাকথ অটধ্েত্র সামঞ্জস্যপূণয। আর র্টদ মাইে মসটজকদর হয় ত্কব এিা হকব টনটষদ্ধ হওয়ার 
এেিা টদ্বত্ীয় োরণ।     

(১) ইমাম মাকলকের োত্র আব ূআটব্দল্লাহ আব্দযর রহমান ইবনুল ক্বাকসম (জন্ম ১২৮/১৩২ , 
মতৃ্যু  ১৯১ টহজরী) বকলন,     

دُه في بهَها ي َؤذَّنُ  الجنازة عن مالكا سألت  وكرهه. فهيهُه بَْخْيرَُ َلُ: قَالَُ. بهَها ي َصاحَُ اْلَمسجه
لَقُه فهي ي دَارُه أَنُْ بَأًْسا أََرى َلُ: َوقَالَُ نُ  اْلحه .ه َُصْوتَُ بهذَلهكَُ يَْرفَعُ  َوَلُ بهَها النَّاسَُ ي َؤذ ه  

আটম ইমাম মাকলে (রাকহমাহুল্লাহ)- পে পসই জানার্াহ সম্পকেয প্রশ্ন েরলাম, পর্ জানার্ার 
জন্য মসটজকদ টচৎোর েকর প াষণা পদওয়া হয়। টত্টন বলকলন, ত্াকত্ পোন েলুাণ পনই। 
টত্টন আকরা বলকলন, মানুকষর মাকঝ  যকর  যকর েেস্বর উচ্চ না েকর মানুষকে জাটনকয় 
পদওয়াকত্ আটম পোন অসুকবধ্া মকন েরটে না। (আল- বায়ানু অত্- ত্াহস্বীল ২/২১৭)        

(২) আমর ইবনু আটব্দল মযনটয়ম সালীম টলকখকেনাঃ ত্ারতূ্শী ত্ার গ্রে “আল- হাওয়াকদসু 
অল- টবদ’য়য” ১৩৯ পৃষ্ঠায় ইমাম মাকলকের উটি বণযনা েকরকেন, টত্টন বকলকেন, পর্ন 
মসটজকদর দরজায় জানার্ার সংবাদ না পদওয়া হয়। র্টদ মানুকষর োকে টগকয় পগাপনভাকব 
জানাকনা হয় ত্কব ত্া জাকয়র্। এবং রাস্তায় পর্ন উচ্চ েেস্বকর এ’লান না েরা হয়। এিাই 
ইমাম আবূ হানীফাহ এবং ইমাম শাকফয়ীর মত্ামত্। (ইবাদাত্ পম টবদ’আত্ আউর সুন্নাকত্ 
নাবাবী পস উনো রাদ’ ১৮২)     

(৩) আবযল অলীদ মযহাম্মাদ ইবনু রুশদ আল- কুরত্যবী (মতৃ্যু  ৫২০ টহজরী) বকলন,              

نَاَزةهُ الن هدَاءُ  دُه فهي بهاْلجه وزُ  فاََلُ اْلَمْسجه ْوتُه َرْفعهُ لهَكَراَهةُه يَج  دُه فهي الصَّ ا. اْلَمْسجه  الن هدَاءُ  َوأَمَّ
دُه أَْبَوابُه َعلَى بهَها َهه ُ اْلَمساجه نَا َمالهكُ  فََكره نُْ َوَرآه ُ هه  هُ النَّْعيهُ مه ي   يَوالنع....  َعْنه ُ اْلَمْنهه

يَُ أَنُْ عندهم ُ فهي ي نَاده نَاَزتَه ُ فَاْشَهد وا ف اَلنُ  َماتَُ النَّاسه ا. .....جه  بها اْلْذنُ  َوأَمَّ

ْعاَلمُ  نُْ َواْله .بهإهْجَماع ُ َجائهزُ  فَذَلهكَُ نهدَاءُ  َغْيرُه مه  
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মসটজকদ েেস্বর উাঁচয েরা অপেন্দনীয় হওয়ার োরকণ মসটজকদ জানার্ার প াষণা েরা জাকয়র্ 
নয়। আর জানার্ার প াষণা মসটজকদর দরজায় পদওয়াকেও ইমাম মাকলে অপেন্দ েকরকেন। 
এবং ত্াকে টনটষদ্ধ মৃত্যুসংবাদ টহসাকব গণু েকরকেন।.... আর ত্াকদর টনেি টনটষদ্ধ 
মৃত্যুসংবাদ হকে, মানুকষর মাকঝ প াষণা েরা পর্, অমযে বুটি মারাকগকে সুত্রাং ত্ার 
জানার্ায় উপটস্থত্ হও।..... আর জানার্ার প াষণা উচ্চ েেস্বকর না েকর, পস সম্পকেয 
(মানুষকে টনচযস্বকর) অবটহত্ েরা সেকলর ঐেুমকত্ জাকয়র্। (আল- বায়ানু অত্- ত্াহস্বীল 
২/২১৭)         

(৪) মযহাম্মাদ আল- আরাবী আল- ক্বারূবী বকলন,      

دُه والصياح  القَْول َهذَا َونَْحو لجنازته فَاْسعَْوا َماتَُ قد فاَلن ي قَال بهأَن بَابه أَو بهاْلَمْسجه
ْعاَلم يكره َوَلُ  َمْند وب ه وَُ بل بَْخفهي بهَصْوت اْله

মসটজকদর পভত্কর অথবা ত্ার দরজায় টচৎোর েরা পর্, অমযে বুটি মতৃ্যুবরণ েকরকে ত্ার 
জানার্ার জন্য চকলা বা এধ্রকণর পোন উটি জাকয়র্ নয়। আর নীচযস্বকর (মৃত্যু সম্পকেয) 
অবটহত্ েরা অপেন্দনীয় নয় বরং ত্া উত্তম। (খযলাস্বাত্যল টফক্বটহয়ুাহ আলা মার্হাটবস-
সাদাটত্ল মাকলটেয়ুাহ ১/১৫৫ নম্বর ১৫)     

(৫) আব ূবাোর ইবনুল আরাবী আল- মাকলেী (মতৃ্যু  ৫৪৩ হজরী) বকলকেন,      

نُْ ي ْؤبَْخذ ُ وعهُ مه يثُه َمْجم   ْهلُهَوأَُ َواأْلَْصَحابُه اأْلَْهلُه إْعاَلمُ : اأْل ولَى: َحاَلتُ  ثاََلثُ  اأْلََحاده
فَابَْخَرةهُ الدَّْعَوة ُ: الثَّانهيَة ُ. س نَّة ُ فََهذَا الصَّاَلحهُ وه ُ فََهذَا بهاْلَكثَْرةهُ لهْلم  ْعاَلمُ : الثَّالهثَة ُ. َمْكر   اْله
مُ  فََهذَا ذَلهكَُ َونَْحوُه َكالن هيَاَحةُه آبَْخرَُ بهنَْوع ُ َحرَّ .م   

হাদীকসর সমটি পথকে টত্নটি অবস্থা প্রমাটণত্ হকে;    

প্রথমাঃ আত্মীয়- স্বজন, সাথী- বন্ধয এবং সৎ পলােকদরকে খবর পদওয়া সুন্নাত্।   

টদ্বত্ীয়াঃ পগৌরব- প্রটত্কর্াটগত্ার উকদ্দকে সংখুা বৃটদ্ধ েরা মােরূহ (অপেন্দনীয়)।     

তৃ্ত্ীয়াঃ এোিা অন্য পদ্ধটত্কত্ সংবাদ পদওয়া পর্মন, টবলাপ, আত্যনাদ ইত্ুাটদর সাকথ 
সংবাদ পদওয়ার টবষয়াঃ পত্া এিা হারাম। (ফাত্হুল বারী ৩/১১৭, নাইলযল আউত্বার ৪/৭০, 
ত্যহফাত্যল আহওয়ার্ী ৪/৫২, টমর’আত্যল মাফাত্ীহ ৫/৩৭১)    

প্রোশ থাকে পর্, ইবনুল আরাটব (রাকহমাহুল্লাহ)- র বটণযত্ টত্নটি অবস্থার মকধ্ু প্রথম দু’টিকত্ 
মাইকে প াষণার েথা পনই। ত্ার মাকন মাইকে প াষণা েরা তৃ্ত্ীয় ও হারাম অবস্থার 
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অন্তভযযি। োরণ টত্টন প্রথম ও টদ্বত্ীয় অবস্থা বুত্ীত্ অন্যান্য সমস্ত সংবাদকে হারাম বকলেন।    

(৬) আল্লামাহ মযহাম্মাদ ইবনু আলী আশ- শাউোনী (মতৃ্যু  ১২৫০ টহজরী) বকলকেন,    

لُ  ْعاَلمَُ أَنَُّ فَاْلَحاصه اَلةهُ َوالتَّْكفهينُه لهْلغ ْسلُه اْله نُْ وصُ َمْخصُ  َوالدَّْفنُه َواْلَحْملُه َوالصَّ  مه
ومُه َنَُّ النَّْهيه؛ ع م  هُه تَتهمُُّ َلُ َمنُْ إْعاَلمَُ أله ورُ  َهذه ُ اأْل م  ا بههُه إلَّ مَّ ْجَماعُ  َوقَعَُ مه  فهْعلههُه َعلَى اْله
ةهُ َزَمنُه فهي ْقدَارَُ َهذَا َجاَوزَُ َوَما بَْعدَه ، َوَما النُّب وَّ لُ  فَه وَُ اْلمه ومُه تَْحتَُ دَابْخه .النَّْهيهُ ع م   

ফল েথা, টনকষকধ্র বুপেত্া পথকে পগাসল, োফন- দাফন, োাঁকধ্ উটিকয় টনকয় র্াওয়া এবং 
স্বলাকত্র জন্য মৃত্যুর প্রচারকে টনটদযি েকর পদওয়া হকয়কে। োরণ র্াকদর বুত্ীত্ এসব োজ 
পূণয হকব না ত্াকদরকে জানাকনা পস সব োকজর অন্তভযযি র্া েরার উপর নাবী (স্বাল্লাল্লাহ 
আলাইটহ অসাল্লাম) এর র্যগ ও ত্ার পরবত্যী র্যকগ ইজমা হকয় পগকে। আর পর্িা এ পটরমাকণর  
বাইকর ত্া টনকষকধ্র সাধ্ারণকত্বর অন্তভযযি। (নাইলযল আউত্ার ৪/৭০)      

(৭) মযহাম্মাদ ইবনু ইসমাঈল আস- সানায়ানী (মতৃ্যু  ১১৮২ টহজরী) বকলকেন,           

ْندهي َويَْقَربُ  يُُّ ه وَُ َهذَا أَنَُّ عه ْنه ُ) ْلتق ُ( َعْنه ُ اْلَمْنهه نُْ النَّْعيُ  َومه  َكَما اْلَمنَاَراتُه أَْعلَى مه
هُه فهي ي ْعَرفُ  اْلع َظَماءُه َمْوتُه فهي اأْلَْعَصارُه َهذه  

আমার টনেি ইহা টনটষদ্ধ মৃত্যুসংবাকদর টনেিবত্যী। আটম বলটোঃ এই টনটষদ্ধ মৃত্যুসংবাকদর 
অন্তভযযি টমনাকরর উপর পথকে প াষণা েরা পর্মন আজোল সম্মাটনত্ ও ক্ষমত্াবান পলােকদর 
মৃত্যুকত্ েরা হয়। (সুবযলযস- সালাম ১/৪৮২)   

(৮) ফাত্াওয়া আশ- শাবাোত্যল ইসলাটময়ুার মযফত্ীগণ বকলকেন,    

 لم ما الجائز، النعي من وهو هللا، شاء إن فيه حرج ل الشخص بموت العالم فإن
 بْخالل من الجنائز على النداء لكن. .ذلك ألجل فيمنع شرعي بمحذور يقترن

 ينبغي ل أمر المسجد في الصوت مكبرات
পোন বুটির মৃত্যু সম্পকেয মানুষকে অবটহত্ েরাকত্-  ইনশা- আল্লাহ-  পোন অসুটবধ্া পনই। 
এিা হকব জাকয়র্ মৃত্যুসংবাদ র্ত্ক্ষণ পর্যন্ত পোন শারয়ী ভয়াবহত্া র্া পথকে টনকষধ্ েরা হয় 
ত্ার সাকথ টমটশ্রত্ না হকব। পক্ষান্তকর মসটজকদর মাইকে উচ্চ েন্িস্বকর জানার্ার প াষণা 
বাঞ্ছনীয় নয়। (ফারাওয়া আশ- শাবাোত্যল ইসলাটময়ুা ১১/১৩৩৩৪)           
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(৯) আল্লামাহ আলবানী (রাকহমাহুল্লাহ) অধ্ুায় রচনা েকরেন, মতৃ্যবুটির টনেিত্ম পলােকদর 
জন্য র্া েরা হারামাঃ অত্াঃপর পলকখকেন,      

: الحافظ وقال..... النعي من لنه ونحوها، المنائر رؤوس على موته عن العالن 
 كان عما نهى وإنما كله، ممنوعا ليس النعي أن إلى الشارة الترجمة هذاه وفائدة 

 أبواب على الميت موت بخبر يعلن من يرسلون فكانوا يصنعونه، الجاهلية أهل
 من نعيا يكون المنائر رؤوس بذلك فالصياح مسلما، هذا كان وإذا: قلت.....  الدور

..هذه قبل التي الفقرة في منابه جز لذلكو أولى، باب  

টমনার এবং ত্ার মকত্া পোন স্থান পথকে মাকয়ুকত্র মৃত্যুসংবাদ প াষণা েরা। োরণ এিা 
টনটষদ্ধ মৃত্যুসংবাদ। অত্াঃপর বকলকেন, হাকফর্ ইবনু হাজার বকলন, এ অনুকেকদর দ্বারা ইটঙ্গত্ 
েরা হকয়কে পর্, প্রকত্ুে মৃত্যুসংবাদ টনটষদ্ধ নয়। টনকষধ্ েরা হকয়কে ত্া পথকে র্া জাটহলী 
র্যকগর পলাকেরা েরকত্া।.... ত্ার পর আলবানী বকলকেন, আটম বলবাঃ র্টদ এিা স্বীেৃত্ হয়, 
ত্কব টমনারার উপর পথকে টচৎোর েকর প াষণা েরা, টনটষদ্ধ মৃত্যুসংবাদ হওয়ার অটধ্েত্র 
উপকর্াগী। আর এজন্যই আটম এর পূকবযর অনুকেকদ এমকময সম্পূণয টনটিত্ হকয়টে। 
(আহোমযল জানাইর্ ১/২৭- ৩৩)         

(১০) মদীনার বত্যমান মযহাটদ্দস শায়খ আব্দযল মযহটসন ইবনু হামদ আল- আব্বাদ আল- বাদর-
পে এমকময প্রশ্ন েরা হয়, আমরা প্রজাত্ন্ত্র ইয়ামাকনর অন্তগযত্ হার্াকরমাউকত্র আহকল সুন্নাত্ 
মসটজদ সমূকহর ইমামগণ, স্বলাকত্র পর মাইকে শহরবাসীর মৃত্যুসংবাদ প াষণা পে 
পেন্দ্রে’পর টবশালভাকব টবটভন্ন মকত্র টশোর হকয় পকিটে। ত্কব এিা প্রশংসা মযি 
মৃত্যুসংবাদ র্াকত্ বলাহকবাঃ অমযকের পেকল অমযে মৃত্যুবরণ েকরকে অমযে গ্রাকমর অমযে 
মসটজকদ ত্ার জানার্াহ হকব। ......... পেউ বলকোঃ এিা জাকয়র্ নয় । োরণ এিা টনটষদ্ধ 
মৃত্যুসংবাদ । আবার ত্াকদর মকধ্ু পেউ বলকোঃ বরং এিা মানুষকে মৃত্যু  সম্পকেয জানাকনা 
জাকয়র্। নাবী(স্বাল্লাল্লাহু আলাইটহ অসাল্লাম) নাজাশী এবং আকরা অন্যকদর মৃত্যুসংবাদ 
টদকয়কেন। আবার পেউ বলকোঃ টনজ এলাোর মাকয়ুকত্র োফন-  দাফন এবং ত্ার জানার্ার 
স্বলাকত্র জন্য জাকয়র্। টেন্তু অন্য এলাোর হকল জাকয়র্ নয় োরণ এিা টনন্দনীয় 
মৃত্যুসংবাকদর সাকথ সাদৃেপূণয। শায়খ এর উত্তকর বকলকেন,     

ًُ العالن  صحيح، غير هذا توفي بأنه المساجد في عنه يعلن ميت كل بأن مطلقا
 الصوت، بمكبر يعلن ل فالمام معينة، مساجد في عليها يصلى الجنائز أن ومعلوم

 يسمى أن يحتاج ول جنازة، الفالني مسجدال في أن: وسيلة بأي الناس يخبر إنما
ًُ  .....شخصا
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মসটজকদ পর্ পোন মাকয়ুকত্র মৃত্যুসংবাদ পদওয়া পর্, অমযে বুটি মৃত্যুবরণ েকরকে ,  এিা 
সম্পূণযরূকপ ভযল । আর এিা পত্া জানা আকে পর্, টনটদযি টেেয মসটজকদই জানার্ার স্বলাত্ 
আদায় েরা হয় । সুত্রাং ইমাম মাইেকর্াকগ এ’লান েরকবন না। বরং বানুষকে অন্য পোন 
মাধ্ুকম জাটনকয় পদকবন, অমযে মাসটজকদ জানার্াহ হকব। এবং মাকয়ুকত্র নাম পনওয়ার পোন 
প্রয়কজান পনই।(শারহু সুনাটন আবী দাউদ টলল- আব্বাদ ৪১/৪৭২)  
(১১) শায়খ মযহাম্মাদ স্বাকলহ আল- মযনাটিদ- পে প্রশ্ন েরা হয় পর্, পোন বুটির মৃত্যুর 
প াষণা মসটজদ পথকে পদওয়া টে টনটষদ্ধ ?  টত্টন উত্তকর বকলন,         

 أهل كان ما النهي هذا من والمراد النعي، عن وسلم عليه هللا صلى النبي نهى 
ًُ الميت موت يعلن من يرسلون كانوا حيث يفعلونه، الجاهلية  بذلك، صوته رافعا
ًُ تضمن إذا النعي أن إلى العلماء جمهور ذهب ولذلك  . عنه هيامن كان للصوت رفعا

নবী (স্বাল্লাল্লাহু আলাইটহ অ সাল্লাম) মৃত্যু সংবাদ প াষণা েরকত্ টনকষধ্ েকরেন। আর টত্টন র্া 
পথকে টনকষধ্ েকরকেন ত্া হল জাকহলী র্যকগ প্রচটলত্ মৃত্যুসংবাদ। ত্ারা এর জন্য এেজনকে 
পািাকত্া, পস টগকয় উচ্চ েেস্বকর মাকয়ুকত্র মৃত্যুর এ’লান েরকত্া । সুত্রাং সংখুাগটরষ্ঠ 
আকলমগণ এ মত্ পপাষণ েকরকেন পর্, মৃত্যুসংবাকদ র্খন উচ্চ েেস্বর শাটমল হকয় র্াকব ত্খন 
ত্া টনটষদ্ধ মৃত্যুসংবাকদ পটরণত্ হকব। (মাউকেউল ইসলাম সাওয়াল অ জাওয়াব ৫/৪৭৭৬)         

(১২) শায়খ মযহাম্মাদ জামালযদ্দীন আল- হাল্লাক্ব আল- ক্বাকসমী (মতৃ্যু  ১৩৩২ টহজরী) “ইসলাহু 
টমনাল টবদকয় অল- আওয়াটয়দ” নামে গ্রকেূ্ অনুকেদ োটয়ম েকরকেন।   

 .أمور وهو والمحدثات البدع من المسجد في للميت يفعلونه فيما: األول الفصل
 :عليه للصالة والنداء المآذن في الميت نعي
نُْ َوَكانَُ: القيم ابن الشمس قال ، نَْعيهُ تَْركُ  - وسلم عليه هللا صلى - َهْديههُه مه  اْلَمي هته
نُْ ه وَُ: َويَق ولُ  َعْنه ُ يَْنَهى َكانَُ لُْبَُ ، َعَملُه مه يَّةه له هَُ َوقَدُْ اْلَجاهه  أَْهل ه ُ بههُه ي ْعلهمَُ أَنُْ حذيفة َكره

نَُ يَك ونَُ أَنُْ أبََْخافُ : َوقَالَُ َماَت، إهذَا النَّاسَُ   .النَّْعيهُ مه
প্রথম অনুকেদাঃ “মানুষ মাকয়ুকত্র উকদ্দকে মসটজকদ পবশ টেেয টবদ’আত্ এবং নবপ্রবটত্যত্ 
োজ েরকে” (১) টমনার পথকে মাকয়ুকত্র মৃত্যু সংবাদ এবং ত্ার জানার্ার প াষণাাঃ শামস 
ইবনুল ক্বাকয়ুম (র্াদুল মযয়াদ ১/৫০৯) বকলকেন, রসূলযল্লাহ (স্বল্লাল্লাহু আলাইটহ অ সাল্লাম) এর 
সুন্নাত্ টেল মসটজকদ মাকয়ুকত্র মৃত্যুসংবাদ না পদওয়া। বরং টত্টন ত্া পথকে টনকষধ্ েরকত্ন 
এবং বলকত্ন, এিা জাকহলী আমল। টনিয় হুর্াইফাহ ইবনুল ইয়ামান (রাটর্ আল্লাহু আনহুমা) 
অপেন্দ েরকত্ন পর্, ত্ার পটরবার ত্াাঁর মৃত্যু সম্পকেয মানুষকে জানাে। এবং বলকত্ন, আটম 
আশঙ্কা েরটে পর্ন এিা টনটষদ্ধ মৃত্যুসংবাকদ পটরনত্ না হয়। (১/১৬০)   
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(১৩) আমর ইবনু আটব্দল মযনয়ীম সালীম বকলন, টবদআত্ীকদর এই পসই মৃত্যুসংবাদ র্া 
মানুকষর মকধ্ু চাটরটদকে েটিকয় পকিকে। বত্যমাকন ত্া খযব পবশীই টবস্তার লাভ েকরকে। ত্ার 
জকন্য টবটভন্ন মাধ্ুম গ্রহণ েরা হকে। পর্মন পত্রপটত্রোয় টবজ্ঞাপন, গাটিকত্ মাইে পবাঁকধ্ 
রাস্তা াকি প্রচার, রাস্তায় টবজ্ঞাপন অথবা মসটজকদর মাইকে স্বালাকত্র পূকবয অথবা স্বলাকত্র 
পশকষ প াষণা।       

মৃত্যু সম্পকেয অবটহত্ েরার এ পদ্ধটত্ টবদ’আত্। শরীয়কত্ এর পোন টভটত্ত পনই। ত্কব 
জাকহলী র্যকগ এর টভটত্ত অবেই টবদুমান র্া পথকে নাবী (স্বাল্লাল্লাহ আলাইটহ অসাল্লাম) টনকষধ্ 
েকরকেন। ত্ার পর টত্টন হুর্াইফাহ (রাটর্ আল্লাহ আনহুমা)- র হাদীস বণযনা েকরকেন ...... 
(‘আস- সুনানু অল মযবত্া টদয়াত্ টফল ইবাদাত্’ ১/৭৯ হাকফর্ র্যবাইর আলী র্ায়ী এই বইকয়র 
উরদূ অনুবাদ েকরকেন। এবং টত্টন ত্ার নাম টদকয়কেন ‘ইবাদাত্ পম টবদ’আত্ আউর সুন্নাকত্ 
নাবাবী পস উনো রাদ’ ১৮১ টেন্তু টত্টন এ মকত্র টবরধ্ীত্া েকরনটন বরং ত্াকে সমথযন 
জাটনকয়কেন।)    

প্রাসটঙ্গে সংকর্াজন 

(১) মৃত্যুসংবাদ টলকখ মসটজকদ পবািয ঝযলাকনাাঃ এ বুপাকর পসৌটদ আরকবর স্থায়ী ফাত্াওয়া 
পটরষদ ফাত্াওয়া টদকয়কেন,        

 ألن ذلك وأشباهها، الوفيات عن فيها لإلعالن المسجد في لوحة اتخاذ ينبغي ل
  .لهذا تبن لم المساجد

মৃত্যুসংবাদ বা ত্ার মত্ টেেয টলকখ মসটজকদ পবািয ঝযলাকনা বাঞ্ছনীয় নয়। োরণ মসটজদ এর 
জন্য বত্রী েরা হয়টন। (আল- লাজনাত্যদ- দাটয়মাহ ৯/১৪২)   

(২) সংবাদপকত্রর মাধ্ুকম মতৃ্যু র এলান েরাাঃ এমকময শায়খ ইবনু টজবরীন বকলন,    

 والصالح بالخير المشهورين األشخاص بعض وفاة عن الخبر بنشر بأس ل
 ليس بما مدحهم يجوز ل ولكن المسلمين من لهم والدعاء عليهم الترحم يحصلل

  فيهم

প্রটসদ্ধ বুটিকদর মৃত্যুর এ’লান উত্তম পদ্ধটত্কত্ ও সত্ত্ার সাকথ সংবাদপকত্রর মাধ্ুকম প্রচার 
েরাকত্ পোন অসুটবধ্া পনই। র্াকত্ েকর মযসটলকদর পক্ষ হ’পত্ ত্াাঁকদর জন্য দু’আ ও আল্লাহর 
রহমত্ অটজযত্ হয়। টেন্তু ত্াাঁকদর এমন প্রশংসা জাকয়র্ হকব না র্া ত্াাঁকদর মকধ্ু পনই। অথযাৎাঃ 
প্রশংসায় বািাবাটি জাকয়র্ নয়। (ফাত্াওয়া ইসলাটময়ুাহ ২/৫৮)        
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আল্লামাহ ইবনু বার্ (রাকহমাহুল্লাহ) বকলকেন,     

 تكلف، فيه وليس صدقا كان إذا يباح وقد غالبا، التكلف من فيه لما نظر محل هو
 أو بالهاتف يتصل أو كتابا لهم فيكتب التعزية أراد وإذا وأحوط، أولى هوترك

.أكمل وهذا يزورهم  

এিা টবত্টেযত্ টবষয়াঃ োরণ ত্াকত্ অটধ্োংশ পক্ষকত্রই েৃটত্রমত্া থাকে। ত্কব র্টদ সত্ু হয় 
এবং ত্াকত্ পোন েৃটত্রমত্া না থাকে পত্া জাকয়র্ হকব। টেন্তু ত্া না েরাই উত্তম। আর র্টদ 
উকদ্দে সান্তনাদান হয় ত্কব ত্াাঁকদরকে এেটি পত্র টলখকব অথবা পিটলকফাকনর মাধ্ুকম 
পর্াগাকর্াগ েরকব অথবা ত্াাঁকদর সাকথ সরাসটর সাক্ষাৎ েরকব এিাই হকব পশ্রষ্ঠত্র। (মাজম ূ
ফাত্াওয়া ইবকন বার্ ১৩/১০৮)       

(৩) মৃত্যুসংবাদ পদওয়ার সময় মাকয়ুকত্র সামান্যত্ম প্রশংসা েরা জাকয়র্াঃ রাসূলযল্লাহ 
(স্বল্লাল্লাহ আলাইটহ অসাল্লাম) নাজাটশর মৃত্যুসংবাদ পদওয়ার সময় বকলটেকলন,  

ف هيَُ قَدُْ  لُ  اليَْومَُ ت و  نَُ َصالهحُ  َرج  ُ مه    الَحبَشه

অবেই আজ হাবশার (আটবটসটনয়া)- র এেজন সৎ পলাে মৃত্যুবরণ েকরকেন। (স্বহীহ বযখারী 
হাাঃ ১৩২০)  

(৪) মৃত্যুসংবাদ পদওয়ার সময় মাকয়ুকত্র জন্য ক্ষমা প্রাথযনার আকবদন েরা জাকয়র্াঃ নাবী 
(স্বল্লাল্লাহ আলাইটহ অসাল্লাম) নাজাটশর মৃত্যুসংবাদ পদওয়ার সময় বকলটেকলন,  

وا يك مُْ اْستَْغفهر  بَْخه أله  
পত্ামাকদর ভাইকয়র জন্য (আল্লাহ ত্া’আলার টনেি) ক্ষমা প্রাথযনা ের। (স্বহীহ বযখারী হাাঃ 
১৩২৭, স্বহীহ মযসটলম হাাঃ ৯৫১)  

 

.  

 

 

 



50 
 

 

উপসংহার 

মাইকে মতৃ্যু সবাদ প াষণা েরা েকয়েটি োরকণ জাকয়র্ নয়। 

(ে) োরণ ত্াকত্ েেস্বর উচ্চ েরা রাসূলযল্লাহ (স্বল্লাল্লাহ আলাইটহ অসাল্লাম) ও ত্াাঁর স্বাহাবা 
(রাটর্ আল্লাহ আনহুম) পথকে প্রমাটণত্ নয়।      

(খ) ত্াকত্ েেস্বর উচ্চ েরা জাকহলী মৃত্যুসংবাকদর এেটি টবকশষ ববটশি। র্া পথকে রাসূলযল্লাহ 
(স্বল্লাল্লাহ আলাইটহ অসাল্লাম) টনকষধ্ েকরকেন। এবং সালাকফ স্বাকলহীনকদর অকনকেই ত্ার 
ভকয় সুন্নাত্ী মৃত্যুসবাদ প্রচার েরা পথকেও টনকষধ্ েকরকেন।          

(গ) এমকময উলামাগণ ঐেুমত্ পপাষণ েকরকেন পর্, মৃত্যুসবাকদ েেস্বর উচ্চ েরকলই ত্া 
জাকহলী মৃত্যুসংবাকদ পটরণত্ হকব।       

( ) মসটজকদর মাইকে মৃত্যুসবাদ প াষণা েরা আরও বি অপরাধ্। োরণ সংখুাগটরষ্ঠ 
উলামাগকণর টনেি মৃত্যুসবাকদর জন্য মসটজকদ অথবা ত্ার দরজায় েেস্বর উাঁচয েরা জাকয়র্ 
নয়।  

(ঙ) পর্সব সম্মাটনত্ উলামাগণ মাইকে মৃত্যুসংবাদ প াষণা েরাকে জাকয়র্ বকলকেন। ত্াাঁরা 
এেথা টবদ’আত্কে প্রশ্রয় পদওয়ার উকদ্দকে বকলনটন বরং ত্াাঁরা টনজ টনজ ইজটত্কদর 
আকলাকে সুন্নাত্ পভকবই বকলকেন। ফকল ত্াাঁরাকে টবদ’আত্ী বলা জাকয়র্ নয়। টেন্তু োকরা 
সামকন সত্ু স্পি হওয়ার পর এোজ েরকল পস টবদ’আত্ী হকব। 

পটরকশকষ আল্লাহ ত্া’আলার টনেি দু’আ েটর, আল্লাহ পর্ন আমাকদর সেলকেই কুর ’আন ও 
সুন্নাহকে সালাকফ স্বাকলহীনকদর উপলটির আকলাকে বযকঝ ত্ার প্রটত্ আমল েরা এবং ত্ার 
প্রচার ও প্রসার েরার ত্াওফীক্ব দান েকরন –আ- মীন-        

 

 
ينَُ َوأْصَحابهه آلهه َوعلى دمحم نَبهي هنَا َعلى هللا ُ َوَصلى  اَْجَمعه

 .ينالد ُه يَومُه الى بهاْحَسانُ  تَبهعَه م َوَمنُْ
 

 

 


