
সমসামিয়ক
ধম�য় িদকিনেদ� শনার িসিরজ

মুফিতর অিফস

রমজান সং�রণ
2ইসলািমক িরিলিজয়াস কাউি�ল অব িস�াপরু বা

িসংগাপরু ইসলামী ধম�য় কাউি�ল



2

সব��� সংরি�ত।

এই �কাশনার �কান অংশ �কাশেকর িলিখত অনুমিত ছাড়া পুন�কাশ, 
�কােনা পুনব��বহােরর ব�ব�ায় সংর�ণ করা যােব না, অথবা ফেটাকিপ, 
�রক�ড�ং বা অন� �কান �কার ইেলক�িনক বা যাি�ক প�িতসহ �কান 
আকাের �কান ভােব িবতরণ করা যােব না।
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�য �কান �কার জীবনহািনকর অব�া �থেক জনগেণর সুর�া ইমলামী 
আইেনর উে��েশর এক� অংশ। �য �কান িকছু যা এ ধরেণর �িত করেত 
পাের তা অবশ�ই �িতেরাধ করেত হেব এবং ব� করেত হেব। এখােন 
িসংগাপুেরর নাগিরক িহসােব আমােদর ভূিমকা হে� সামািজক দািয়� 
পালন করা যােত �কািভড-১৯ এর িব�ার ভালভােব িনয়�ণ করা যায়।

�কািভড-১৯ এর িব�ার আমােদর �দনি�ন জীবেন �ভাব �ফেলেছ। 
উদাহরণ�র�প, আমরা যিদ অসু� �বাধ কির, আমােদর ��ত িচিকৎসা 
�হণ করেত হেব যােত �রােগর ��ত িচিকৎসা হয়। ধেম�র বাধ�বাধকতা 
পূরেণর �চ�ায়, আমােদরেক িনি�ত করেত হেব �য, আমােদর ইবাদত 
(ধম�য় উপাসনার কাজ) অন�েদর ইবাদতেক �যন �িত�� না কের। 
অতএব, �কান ব�ি� যিদ অসু� �বাধ কের, তােক ��ত িচিকৎসা �হণ 
করেত হেব, এবং তার মসিজেদ যাওয়া উিচত হেব না। বািড়েত ইবাদেতর 
কাজ স�� করেল তা �কান ভােবই এর মান �াস কের না। িবষয়� 
িবেশষভােব �েযাজ� যখন �সই ব�ি� অন�েদর ম�ল কামনার উে�শ� তা 
কের। িসংগাপুেরর সমােজর অংশ িহসােব, মুসলমান জনেগা�র এক� 
ধম�য় এবং সামািজক দািয়� হে�, তারা �যন িনি�ত কের �য �কািভড-১৯ 
িব�াের তারা �যন অংশ�হণ না কের। অতএব, আমরা মুসলমান 
জনেগা�েক �েয়াজনীয় পূব�সতক� তা �হেণ উৎসািহত করিছ। 

ভূিমকা
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এই পুি�কার উে�শ� হে� এই �কািভড-১৯ মহামারীর কােল মুফিতর 
অিফস কতৃ� ক িনব�ািচত িকছু ধম�য় উপেদশসমূহ সংকলন কের �কাশ করা
। এ ছাড়াও এই পুি�কােত এই মহামারী স�েক�  মুসিলম জনেগা�র 
উ�ািপত িবিভ� ধম�য় �ে�র সমাধান তুেল ধরা হেয়েছ।

মহান আ�াহ’তালা অব�াহতভােব আমােদরেক এবং আমােদর ি�য় 
�দশেক �য �কান িবপয�য় �থেক সুর�া িদন এবং অদ�র ভিবষ�েত 
আমােদরেক পথ �দখান।

মুফিতর অিফস
ইসলািমক িরিলিজয়াস কাউি�ল অব িস�াপুর বা 
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৫� কাজ
এই ক�ন সমেয় আপনার রমজানেক সাফল�মি�ত করার জন� 

আপিন যা করেত পােরন 

রমজােনর �কৃত অেথ�র উপর �জার িদেয় আমােদর িব�াসেক দ�ঢ় 
কর�ন এবং আধ�াি�কতােক উ�ীত কর�ন
জামােত �হাক বা আমরা একাই থািক, আ�াহতা’লা আমােদর মনেক �দেখন - আমােদর 
িনয়ত, ল�� এবং উে�শ� �দেখন ।

কৃপা, আশা এবং দয়া ছিড়েয় িদন
যােদর �েয়াজন, তােদরেক সাহায� এবং সহায়তা িদন। আমরা এ িবষেয় একসােথ - আমরা 
এেক অপেরর িকছু দ�ের থাকেলও।

সামািজক দ�র� বজায় রাখনু, তেব মেনর সংেযাগ শি�শালী কর�ন। 
আ�ীয়তা এবং ব�ু� �র��পূণ�ই �থেক যায়, তাই সামািজক দ�র� থাকেলও আমােদর স�ক�  
ইিতবাচক এবং উপকারী িহসােব ধের রািখ।

আমােদর আশ�বােদর উপর ভরসা রাখুন, দ�ভাগ�� িনেয় অনুেশাচনা 
করেবন না। 
সৃ��কত� া আমােদরেক অেনক আশ�বাদ িদেয় যাে�ন তার উপর মেনািনেবশ কর�ন, কী িনেয় 
�গেছন তার উপর নয়।

নতুন নতুন িকছু িশখুন
 আপনার �কারান পাঠ এবং �কারান মুখ� আেরা উ�ত কর�ন।



অ
ংশ

 ১

পরীক্ষার েপছেন 
�জ্ঞা অনুধাবন

ধমৰ্ীয় িব�ােসর িবষয় 
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এই ভাইরােসর িব�ার িক মানবজািতর জন� আ�াহতা’লার পরী�া 
বা শাি�?

1. আ�াহতা’লা অসু�তাসহ িবিভ� রকম পরী�া িদেয় মানুষেক 
পরখ কের �দেখন। নবী এবং বাত� াবাহকরা িবিভ� ধরেনর পরী�ার স�ুখীন 
হেয়েছন, তারা এ�েলা �ধেয�র সােথ �মাকািবলা কেরেছন এবং পুেরাপুির 
িব�াস কেরেছন �য, তােদর উপর �য-পরী�া এেসেছ তার �কান তাৎপয� 
আেছ। উদারহণ�র�প, আ�হতা’লা পরবত� আয়ােতর মাধ�েম আয়ুব 
(আ:সা:) নবীর সহনশীলতার িচ� তুেল ধেরেছন:

অথ�: “এবং আয়ুব (তার কািহনী �রণ কর) যখন তার সৃ��কত� ােক ডাকল: 
"(ও আমার সৃ�কত� া) আিম অবশ�ই �রােগ আ�া� হেয়িছ এবং আপিন 
সকল দয়াবােনরও অিধক দয়াবান। তাই আমরা তার �দায়ার উ�র িদেয়িছ 
এবং আমরা তার অসু�তা দ�র কেরিছ (�য�েত �স আ�া� িছল), এবং 
আমােদর প� হেত কৃপা িহসােব এবং যারা �াথ�না (আ�াহর ) কের তােদর 
সকলেক মেন কিরেয় িদেত আমরা তােক তার পিরবার িদেয়িছ (পুন�ম�লেনর 
মাধ�েম)।" (সুরা আল-আি�য়া, আয়াত ৮৩-৮৪)।
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2. এই র�েপ, অসু�তাও বা�ােদর জন� আ�াহর এক� পরী�া যিদও 
আ�াহতা’লা তঁার ভালবাসা এবং দয়ার কারেণ বা�ােদর পরী�া কেরন, এ 
পরী�া�েলা মানুেষর ভুল এবং পােপর কারেণও হেয় থাকেত পাের। 
উদাহরণ�র�প, আ�াহতা’লা 
�কারােন অতীেতর জনেগা� 
স�েক�  বেলেছন: “এবং আমরা 
তােদরেক তােদর পথ��তার 
কারেণ ধবংস কেরিছ” (সুরা 
আল-আনাম, আয়াত ৬)। তাহেল 
আমরা পরী�া এবং দ�েভ� ােগর 
�পছেনর অথ� কীভােব বুঝেবা?

�িত� পরী�ার �পছেনর ��া 
একমা� সৃ��কত� ারই জানা আেছ। 

মানুষেক এ ধরেণর পিরি�িত 
�মাকািবলায় �ধয�শীল হেত এবং 
ধম�য় ভি� বজায় রাখার িনেদ� শ 

�দওয়া আেছ।

3. িলিখত �া�� �থেক আমরা বুঝেত পাির �য, িন�দ�� �কান পরী�ার 
�পছেন ��া এবং �গাপনীয়তা �ধুমা� সৃ��কত� াই জােনন। নবী সা:আ:-এর 
মৃতু�র পর �কান মানুষ িনি�তভােব �কান িন�দ�� দ�:খকে�র যুি� এবং 
কারণ জানেত পাের না, যা �কান ব�ি� বা জনেগা�র উপর আঘাত হােন।
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একজন িব�াসী জীবেন পরী�ােক িকভােব অনুভব করেব? 

4. একজন িব�াসী পরী�া এবং ক�ন সময়েক সৃ�� কত� ার ফরমান 
িহসােব �হণ কের। এর �পছেন ��া লুকােনা থাকেত পাের যা �ধুমা� িকছু 
সময় পের �� হেয় উেঠ। এই ভােব, রাসুলু�াহ সা:আ: তার উ�তেক সকল 
সময় পরী�ার কােল ভাল িকছু বলেত িশিখেয়েছন, হয় সৃ��কত� ােক �সংশা 
কের িবসিম�াহ বেল (হািদস কুদসী, আহেমদ বণ�না কের), অথবা: ই�া 
িল�াহ ওয়া ই�া ইলাইিহ রািজউন, উ�ারণ কের। (সুরা আল-বাকারাহ, 
আয়াত ১৫৬)। এ ছাড়াও নবী সা:আ: �কান অসু� ব�ি�েক �দখার সময় 
িকছু িনেদ� শনা িদেয়েছন, তার �িত সমথ�ন �যাগােত এবং তার �িত 
ইিতবাচক কথা বলেত বেলেছন, এ ভােব: লাবা ’স �থা�র ইনশা�াহ, যার 
অথ� হে�: এেত �কান �িত �নই। আ�াহ চাইেল, এ� একধরেণর 
িব��করণ। (ইমাম বুখারী ব�ণ�ত হািদস)1

[1] Al-Bukhārī, Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, hadith no. 3616.
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6. এই পিরি�িত �মাকািবলায়, �েত�ক ব�ি�েকই সং�ামক �রাগ �থেক 
িনেজেক সুর�া করেত হেব এবং �েয়াজনীয় সতকত� া অবল�ন করেত হেব
। যখন �কান ব�ি� ইে� কেরই িনেজেক �কান অসু�তার সং�েশ� িনেয় 
যায়, এবং ফেল �সই �রােগ আ�া� হয়, �সই ব�ি� অনাকাংিখত ফরমান 
�বেছ িনেয়েছ। 

5. একজন িব�াসী মেন কেরন �য �িত� পরী�া আমােদর উপর 
আ�াহতা’লার এক� কৃপা। আমােদরেক আমােদর িব�াস �জারদার 
করেত হেব, কারণ এই িব�াসই আমােদরেক সহনশীলতার সােথ এই পরী�া 
�মাকািবলায় চািলত করেব আসুন আমরা আমােদর ভাল কম� বৃি� কির 
এবং সৃ��কত� ার কােছ তার সাহায� �চেয় �াথ�না কির। একই জনেগা�র 
�লাক িহসােব, আমােদর মুসলমান ভাইেদর সােথ একা�ব� থাকা এবং এই 
পরী�া �মাকািবলায় সহেযািগতা করা আমােদর দািয়�। 



অ
ংশ

 2

ভাইরােসর �াদুভৰ্ােবর 
ব্যব�াপনায় ধমৰ্ীয় 

িদকিনেদৰ্শনা 
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[2] Al-Sadlān, Ṣāliḥ Ghānīm, al-Qawā‘id al-Fiqhiyyah al-Kubrā wa mā Tafarra’ ‘anhā, p. 508.

7. ইসলােম িকছু ধম�য় িদকিনেদ� শনা আেছ যা ভাইরােসর �াদ�ভ� ােবর 
�মাকািবলায় অনুসরণ করা উিচত।

8. ইসলাম �কান �রােগ আ�া� না হওয়ার জন� �িতেরাধমূলক 
ব�ব�ার উপর �জার �দয়, যা পরবত� এই �বচেন �দখা যায়:

অথ� হে�: “(�রাগ �থেক) �িতেরাধ িচিকৎসার �চেয় উ�ম।” 2 

9. রাসুলু�াহ (সা: আ:) সং�ামক �রােগর স�াব� িব�ার �িতেরােধর 
উপর �র��ােরাপ কেরন। সং�িমত হেয় িচিকৎসা �হেণর �চেয় িনেজেক 
সং�মেণর হােত �থেক সুর�া করাই অিধক অ�ািধকার পায়। অতএব, এই 
ধরেণর ভাইরােসর �াদ�ভ� ােবর �মাকািবলায় �িতেরােধর এক� পালনীয় 
প�িত হে� ভালভােব ব�ি�গত �া��িবিধ �মেন চলা এবং সােথ আমােদর 
সামািজক বৃে�র মেধ�ও তা �মেন চলা, এবং িনেজর �াে��র য� �নওয়া। 
ইসলাম পির�ার পির��তার উপর অেনক �র�� �দয়, �যমন নবী সা:আ: 
বেলেছন: 

জনগেণর �িত ব� করার জন� িন�দ�� �কান �িত 
ব�ি�েক �মেন িনেত হেব। 

�রাগ �িতেরাধ করা 
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অথ�: “পির��তা ঈমােনর অংগ।” (ইমাম মুসিলম ব�ণ�ত হািদস)। 3 

অথ�: “অসু� ব�ি� সু� �লােকর কােছ যােব না।” (আল-বুখাির এবং 
মুসিলেমর ব�ণ�ত হািদস)। 4 

10. িনেজর �া�� ও �া��িবিধ �ক রাখা ছাড়াও, �েত�ক অসু� মুসিলম 
জনসমাগেমর জায়গা (মসিজদসহ) �থেক দ�ের অব�ান করেব, কারণ তা না 
হেল এর কারেণ �াদ�ভ� ােবর িব�ার ঘটেব বা সং�ামক �রাগ ছিড়েয় পড়েব। 
রাসুলু�াহ সা:আ: বেলেছন:

11. বত� মান ���াপেট, যারা ভাইরােসর �াদ�ভ� ােবর সময় �িতেরােধর 
উপর �র�� �দয় না, তারা সু�ত িবেরাধী কাজ করেছ বেল ধরা �যেত পাের।

জনসমাগেমর �ান �থেক দ�ের থাকা 

[3] An-Naysabūrī, Muslim bin al-Ḥajjāj, Ṣaḥīḥ Muslim, hadith no. 223.
[4] Al-Bukhārī, Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, hadis no. 5771; See also, Muslim bin al-Ḥajjāj, Ṣaḥīḥ Muslim,
 hadith no. 2221.
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[5] An-Naysabūrī, Muslim bin al-Ḥajjāj, Ṣaḥīḥ Muslim, hadith no. 2219.

12. ইমাম মুসিলেমর ব�ণ�ত, অপর এক� হািদেস নবী সা: আ: মুেখ 
দ�গ��যু� এক ব�ি�েক (বােজ গে�র খাবার �থেক, �যমন �পয়ঁাজ)মসিজেদ 
জামােত নামাজ পড়া িনিষ� কেরন। যিদ �ধু এই কারেণ তােক মসিজেদ 
আসেত �দওয়া না হেয় থােক, তাহেল যার মেধ� সং�ামক ভাইরাস আেছ, 
তার �বলায় িক হেব, �য �ধুমা� অন�েদর িবপি�র কারণই নয়, তােদরেক 
�রােগর �িতেতও �ঠেল �দয়।

13. যারা �কান �াদ�ভ� ােবর �ােন বসবাস কেরন, তারা �স-�ান ত�াগ 
করেত পারেবন না। উে�াভােবই, যারা সু�, তারা �াদ�ভ� ােবর �ােন �েবশ 
করেবন না, �যমনটা রাসুলু�াহ সা:আ: বেলেছন: 

ভাইরাস �াদ�ভ� ােবর �ান ত�াগ না করা বা �েবশ না করা। 

অথ�: “যখন �তামরা �কান �ােন এই কথা �নেব (মহামারীর �াদ�ভ� াব হেয়েছ) 
, �স �ােন যােব না।” আপনার বসবােসর �ােন যখন এ� (�াদ�ভ� াব) ঘেট, তা 
(�ান) ত�াগ কের পালােব না”। (ইমাম মুসিলেমর ব�ণ�ত হািদস)। 5 
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14. এই িনেষধা�ার ল�� হে� এই সং�ামক �রাগ অন� এলাকােত 
ছিড়েয় পড়া �থেক িবরত রাখা এবং অন�ান� জনেগা�েক �িত�� করা 
এিড়েয় যাওয়া। এ ছাড়াও, �েত�কেক অবশ�ই িবেশষ� এবং িচিকৎসা 
কম�েদর পরামশ� �মেন চলা িনি�ত করেত হেব। তার ম�েলর জন� এবং 
অন�েদর ম�েলর জন� �কায়াের�াইন পালন করা এবং “বািড়েত-থাকার 
িব�ি�” বা ‘ ছু�সহ অনুপি�ত’ থাকার কথা বলা হেল তা পালন করা এর 
অ�ভু� �। এ িবষয়� ইসলামী আইেনর এই �বচেনর সােথ স�িতপূণ�: 
“জনসাধারেণর �িত �ঠকােনার জন� ব�ি� িনেজ �কান সুিন�দ�� �িত �মেন 
িনেব।” 

যারা মহামারীর �াদ�ভ� াব �মাকািবলা করেছ তােদর জন� ধম�য় 
িদকিনেদ� শনা কী? 

15. যারা মহামারীর �াদ�ভ� ােবর মেধ� আেছ নবী সা:আ: তােদরেক যার 
যার িনজ বািড়েত থাকেত বেলেছন এবং �ধয� ধরেত বেলেছন: “�য ব�ি� �ধয� 
ধের মহামারী আ�া� শহের অব�ান কের আ�াহর �িতদােনর অেপ�ায় 
থােক এবং িব�াস কের �য আ�াহ তার জন� যা ধায� কেরেছন তার বাইের 
িকছুই ঘটেব না, �সই ব�ি� শহীদ-এর ময�াদায় পুর�ৃত হেব।” (ইমাম বুখািরর 
ব�ণ�ত হািদস)।
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16. ভালভােব পির�ােরর 
কােজর জন� এবং/অথবা �যন �� 
সং�মণ না ঘেট তা িনি�ত করার 
জন� মসিজদ অ�ায়ীভােব ব� করা 
�যেত পাের। এই সময়কােল, সকল 
কায��ম অ�ায়ীভােব ব� থাকেব, 
জামােতর নামাজ এবং ��বােরর 
নামাজসহ, �যমনটা মুইস ফেতায়া 
কিম� ১৮ই �ফ��য়াির ২০২০ 
তািরেখ িস�া� িনেয়েছ।

আেশ পােশ �� সং�মেণর কারেণ মসিজদ বে�র �েয়াজনীয়তা 

17. সব�েশষ গেবষণা অনুযায়ী, িকছু িন�দ�� ��েপর মানুষ আেছ যােদর 
�া�� �র�তরভােব �িত�� হেব, �যমন িসিনয়র িস�েজন বা বয়� 
�লােকরা এবং যারা দীঘ�েময়ািদ �কান �রােগ ভুগেছন যারা।

ফেতায়ার িস�া�

ফেতায়া কিম� িস�া� িনেয়েছ �য, 
যিদ �কািভড-১৯ ব�াপকভােব 

ছিড়েয় পেড় এবং পিরি�িত এমন 
সংকটজনক হয় �য মসিজদ ব� 

করা �েয়াজন �দখা �দয়, তাহেল এই 
সময়কােল জামােত নামাজ এবং 

��বােরর নামাজ অ�ায়ীভােব ব� 
রাখা অনুেমািদত।

উ�তর ঝঁুিকর �লাকজেনর জন� জনসমাগম �েল নূ�নতম সময় 
কাটােনা 
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a. বয়� নাগিরক: এই সময়কােল মসিজদসহ সকল জনসমাগেমর 
�ােন নূ�নতম সময় কাটােবন। মসিজদ যিদ ��বােরর নামােজর 
আেয়াজন কের, তাহেল �িত িতন স�ােহ একবার ��বােরর নামাজ 
আদায় কর�ন।

b. যােদর অ��ন�িহত দীঘ�েময়ািদ অসু�তা আেছ: ��বােরর নামাজ 
না-পড়ার িবষেয় নমনীয়তা আেছ, তাই আপনার জন� এই নামাজ পড়া 
বাধ�তামূলক নয়।

18. �রােগর িব�ার �িতেরাধ করার জন�, সকল ধরেণর বড় জনসমাগম 
সংি�� অনু�ান অ�ায়ীভােব �িগত করার �েয়াজন রেয়েছ, �যমন উৎসব 
এবং �ুল। �াথ�নার জায়গার কায��মও এর অ�ভু� �। সং�মণ এবং 
ভাইরাস িব�ার �িতেরােধ আমােদর জামােতর এবং ��বােরর নামাজ, 
ধম�য় �সিমনার এবং �াস অ�ায়ীভােব �িগত রাখা আমােদর �েচ�ার 
এক� অংশ। ইসলােমর ইিতহােস আেগও এমটা ঘেটেছ। ১৯৭৯ সেন 
মসিজেদ স�াসী কম�কাে�র কারেণ মসিজদ�ল হারাম একবার ব� করা 
হেয়িছল। 

সকল ধম�য় কায��ম অ�ায়ীভােব �িগেতর �েয়াজনীয়তা 
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[6] Https://www.moh.gov.sg/news-highlights/details/stricter-safe-distancing-measures-to-prevent-
 furtherspread-of-covid-19-cases.

19. মসিজদ অ�ায়ী ভােব ব� থাকেলও, ধম�য় �াথ�না এবং কায��ম 
আমােদর যার যার বািড়েত চলেত থাকেব। উদারহণ�র�প, আমােদরেক এই 
কায��ম�েলা অব�াহত রাখেত হেব (১) �কারান পাঠ বাড়ােনার �েচ�া, (২) 
আমােদর পিরবােরর সােথ জামােত নামাজ পড়া, (৩) পড়ার জন� এবং 
আমােদর ধম�য় �ান বৃি�র জন� সময় বরা� রাখা, (৪) এই সমেয় আপনার 
যিদ ধম�য় �� বা অিন�য়তা থােক �য �কান আসা�জাহ-�ত (মুইস 
িনবি�ত ধম�য় িশ�া�র�) সােথ �যাগােযাগ করা।

20. ২০�শ মাচ�  ২০২০ তািরেখ, �া�� ম�ণালয় িন�দ�� িকছু িদকিনেদ� শনা 
�ঘাষণা কেরেছ। এর মেধ� রেয়েছ এক অপেরর মেধ� কমপে� ১ িমটার 
িনরাপদ দ�র� িনি�ত করা। 6 এ ছাড়াও, সরকার �কািভড-১৯ এর িব�ার 
িনয়�ণ করার জন� ৭ এি�ল ২০২০ তািরেখ নতুন আইন চালু কেরেছ। 
�কািভড-১৯ (অ�ায়ী ব�ব�া) অনুযায়ী, �েত�কেকই অবশ�ই যার যার 
িনেজর বাসায় থাকেত হেব এবং �ধুমা� অপিরহায� �েয়াজেন বা উে�েশ� 
তােদর বাসা �থেক �বর হেত পারেব। 

21. এই ব�ব�া�েলা জনসাধারেণর িনরাপ�া এবং �াে��র সুর�া এবং 
�রােগর অব�াহত িব�ার �রােধর জন� �েয়াজনীয় পূব�সতক� তা। এ�েলা 
�েত�ক মুসলমান ব�ি�েকও িকছু িকছু ইসলামী রীিত নীিত পালেনর সময়ও 
�মেন চলেত হেব, �যমন মৃত মুসলমান ব�ি�র মৃতেদহ সৎকার করা এবং 
জানাজার নামাজ পড়ার সময়। 

বাড়িত �িতেরাধমূলক ব�ব�া 
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22. �যেহতু মুসলমান ব�ি�র মৃতেদহ সৎকার করা এক� �গা�গত 
ধম�য় বাধ�বাধকতা (ফরেজ �কফায়া), জানাজার নামাজ অবশ�ই পড়েত 
হেব, তেব তা �কািভড-১৯ এর িব�ােরর িবষয়� িনয়�েণ রাখার কথা 
িবেবচনায় �রেখ করেত হেব। নীিতগত ভােব, সৎকােরর রীিত ব�ব�াপনার 
জন� �লাকজেনর সংখ�া সকল সময় সব�িন�েত সীিমত রাখেত হেব, 
�ধুমা� দাফন বা িফউনারাল �কা�ািনর �লাকজন এবং সরাসির 
পিরবােরর সদস�বৃ� থাকেব।

23. মুসলমান ব�ি�র মৃতেদেহর ব�ব�াপনা করােনা, ঢাকা, নামাজ 
এবং কবরসহ) যারা যারা করেত পারেব: 

•  মতৃ ব�ি�র পিরবােরর িনেয়ািজত দাফন বা িফউনারাল �কা�ািনর 
�লাকজন; এবং 

•  সরাসির পিরবােরর সদস�, ১০ ব�ি�র �বিশ নয়।

24. উপেরর শত�  ছাড়াও, জানাজার নামাজ �ধুমা� পরবত� বাড়িত 
ব�ব�া সহকাের বািড়েত আেয়াজন করা �যেত পাের: i) জানাজায় 
অংশ�হণকারী �লােকর সংখ�া ১০ জেনর �বিশ হেব না ( িফউনারাল 
�কা�ািন কম�কত� া ছাড়া); ii) সকেলর মেধ� ও চারিদেক কমপে� এক 
িমটার দ�র� বজায় থাকেব।

25. �য ��ে� মৃতব�ি�র সরাসির �কান পিরবােরর সদস� �নই বা �স 
�কান �শ�ার বা �হাম-এর বািস�া হেয় থাকেল, �স ��ে� িফউনারাল 
�কা�ািন পুসারা আমান মসিজেদ �যাগােযাগ কের �সখােন জানাজার 
নামােজর আেয়াজন করেব।
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26. পিরবােরর অন�ান� সদস� যারা জানাজায় থাকার এবং/বা 
অংশ�হণ করার অনুমিত পায়িন, তারা অনুপি�ত �থেক গােয়বী জানাজা 
পড়েত পাের (সালাত আল-গােয়ব)।

27. কবর�ােন সমািহত করার জন� সেব�া� দশজন �ধুমা� পিরবােরর 
সদস� উপি�ত থাকেত পারেব।

28. কবর �দওয়ার পর পিরবার যিদ তাহিলল পাঠ করেত চায়, তাহেল 
িনি�ত কর�ন �য তাহিলল পাঠকারীরা �যন �ধুমা� একই বািড়র সদস� 
হয়। পিরবার ইে� করেল একজন ইমাম/ও�াদেক িভিডও 
কনফােরি�ংেয়র মাধ�েম তাহিলল পাঠ করার জন� আম�ণ জানােত পাের। 

গােয়বী জানাজা িকভােব পড়েত হয়? 

গােয়বী নামাজ এবং �াভািবক জানাজার নামাজ একই ধরেনর নামাজ, 
িনয়ত ব�তীত, �যেহতু মৃতব�ি� উপি�ত থােক না। 

এই নামােজর জন�, অনু�হ কের পরবত� িবষয়�েলা �মেন চলুন: (১) কাবার 
িদেক মুখ কর�ন; (২)িনয়ত কর�ন �য গােয়বী নামাজ পড়েবন এবং (৩) 
�াভািবক জানাজা নামাজ �য-ভােব পড়া হয় তার সবিকছু অনরুসণ কর�ন। 
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[7] Al-Khatῑb al-Shirbῑnῑ, Mughnῑ al-Muḥāj, vol 1, pp 493.
[8] Umar Al-Quradaghi, Al-Manhal Al-Naddah fi Ikhtilaf al-Ashyaikh, p. 110.
[9] Al-Nawawī, Al-Majmū’, vol 4, p. 308.

29. কবর �দওয়া ছাড়া, �কািভড-১৯ (অ�ায়ী পদে�প) অনুযায়ী, 
কখনই কবর�ােন যাওয়া যােব না। এর বদেল, পিরবােরর সদস�বৃ� মৃত 
ব�ি�র জন� বাসায় �থেক �দায়া পড়েত পােরন। 

জামােতর এবং জানাজার নামাজ িক স�ক হেব যিদ জামােতর 
�লাকজেনর মেধ� ফঁাক থােক? 

30. এই িবষয়� শািফল িচ�াধারার �ুেলর িফকাহ (আইন 
�ণয়নকারী)-র সােথ আেলাচনা করা হেয়েছ। যিদও তােদর �কউ �কউ মেন 
কেরন �য এ� নামােজর �বধতােক �িত�� করেত পাের, আল খিতব 
আল-িশরিবিন মেন কেরন �য জামােতর �লাকজেনর মেধ� �কান ফঁাক না 
�রেখ সাির স�ক-রাখা এক� সুপািরশেযাগ� কাজ এবং �স� নামােজর 
�বধতার শত�  নয়। 7 ইমাম আল-রামিলও মেন কেরন �য, এ� জামােতর 
নামােজর �বধতােক �িত�� কের না।8 ইমাম আন-নাওয়াবী মেন কেরন �য 
মসিজেদ �যখােনই �কান ব�ি� জামােত নামাজ পড়ার জন� দঁািড়েয় থাক না 
�কন, তার নামাজ �বধ বেল িবেবিচত।9 
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[10] The prophetic saying is: “O Servants of Allah, perfect the prayer rows between you or Allah will
  create dissension among you” (Hadith narrated by Imam Bukhari and Muslim).

31. জামােত নামাজীেদর মেধ� ফঁাক না রাখার উে�েশ� হল 
মুসলমানেদর �দেয়র একা�তা িনি�ত করা, �যমনটা নবীিজর কথায় 
আেছ এবং �যমনটা আনাস ইবেন মািলক বণ�না কেরেছন। 10 যাইেহাক, 
মহামারীর পিরি�িতেত, জামােতর নামাজীেদর মেধ� দ�র� রাখা শরীয়েতর 
উে�শ� পূরণ কের, অথ�াৎ �িত �থেক সুর�া করা এবং নামােজর সাির 
�সাজা (সাফ) রাখার উে�েশ�র সােথ সাংঘ�ষ�ক নয়।

জানাজা

ইমাম



অ
ংশ

 ত
িন

িফকাহ'র িবষয়গুেলা
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32. মুসলমান পি�তরা অেনক পিরি�িত িনেয় আেলাচনা কেরেছন 
�যখােন �কান ব�ি�েক জামােত নামাজ �থেক অব�াহিত �দওয়া যায়, 
��বােরর নামাজসহ। আবু দাউেদর বণ�নায় নবীিজর ব�েব�র িভি�িত 
বলা হে� �য, নবী সা: আ: ভয় এবং অসু�তােক ধম�য়ভােব �বধ ব�িত�ম 
িহসােব �ীকৃিত িদেয়েছন, �য�র কারেণ �কান ব�ি� নামােজর আযান 
�নেলও জামােত নামাজ না পড়ার অনুমিত পায়। 

33. জামােত নামােজর ধম�য়ভােব এই �বধ ব�িত�ম�েলা পরবত� 
��ে�ও �েযাজ�:ু 

(i)  সু�েতর নামাজ �যমন, তারাবী এবং িবতর,

(ii)  �গা�গত বাধ�তামূলক (ফরেজ �কফায়া) নামাজ �যমন জানাজার 
নামাজ; এবং

(iii)  ব�ি�গত বাধ�তামূলক (ফরেজ আইন) নামাজ �যমন ��বােরর 
নামাজ। 

ইমাম আন-নওয়াবী ব�াখ�া কেরন: 

ধম�য় ভােব �বধ ব�িত�মী ব�ি�েদর জন� জামােত নামাজ এবং 
��বােরর নামােজ না উপি�ত থাকার ধম�য় িকছু সুিবধা। 
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34. এই ধম�য় সুিবধা �কান �শাকাবহ বা �কান জ�ল পিরি�িতেত 
পিতত জনেগা�র জন�ও �েযাজ�। সাহাবীেদর সময় যখন ব�াপক 
বৃ��পােতর কারেণ মসিজেদ �গেল তােদর �িত বেয় আনেতা বা ক�কর 
হেতা, তখন ইবেন আ�াস রা: আ: নামােজর আজান �দানকারীেক 
আজােন পরবত� বাক� �যাগ করেত আেদশ �দন। 
                 “(�তামােদর িনজ িনজ বাসায় নামাজ পড়)।” ইবেন আ�াস 
রা:আ: বেলন: 

অথ�: "(এই সমস�া স�েক� ) আমােদর সহকম� পি�তগণ ( শািফল ) 
মতামত িদেয়েছন �য: জামােত নামাজ ধম�য় �বধ ব�িত�েমর কারেণ 
বাধ�তামূলক থােক না। িবষয়� সু�ত নামােজর ��ে� �েয়াগ করা �যেত 
পাের, তা সম��গত বা ব�ি�গত বাধ�বাধকতার �হাক। 11 

িতিন আেরা বেলন �য একজন মুসলমান একই ধম�য়ভােব �বধ ব�িত�েমর 
কারেণ ��বােরর নামাজ �থেক অব�াহিতর অনুমিত পায়।

অথ�: "�য সকল ধম�য়ভােব �বধ ব�িত�েমর কারেণ জামােত নামাজ 
বাধ�তামূলক থােক না, �স�েলােক ��বােরর নামাজ না-পড়ার জন�ও 
ধম�য়ভােব �বধ ব�িত�ম িহসােব �হণ করা �যেত পাের।" 12 

�য �কান ব�ি�র জন� �কান মহামারীর মােঝ জামােতর এবং ��বােরর 
নামােজ উপি�ত না থাকার অনুমিত রেয়েছ। যারা �কায়ারাইে�েনর 
আেদশ �পেয়েছ বা শি�ত �য তােদর সং�মেণ হেত পাের, এটা তােদর 
জন�ও �েযাজ�। যারা ��বােরর নামােজ যােবন না, তারা তােদর জায়গায় 
�জাহেরর নামাজ পড়েবন।

[12] An-Nawawī, Rauḍah Al-Ṭālibīn, vol 1, p. 146.

[11] An-Nawawī, Al-Majmū’, vol 4, p. 98; See also, Ibn Qudāmah, Al-Mughnī, vol 2, p. 376; Al-Zuhaylī,
  Wahbah, Al-Fiqh Al-Islāmī wa Adillatuh, vol 2, p. 169.
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35. ইমাম ইবন আবদ আল-বার তার বই িকতাব আল-তামিহদ এর 
মেধ�ও িবিভ� ধরেণর ধম�য়ভােব ব�িত�েমর কথা ব�াখ�া কেরেছন যা 
�কান মুলসমানেক জামােতর বা ��বােরর নামাজ না পড়ার অনুমিত �দয়: 
“ধম�য় ভােব �বধ ব�িত�ম (উঝর) অেনক ব�াি�র অথ� বহন কের। 
কথা�েলার তাৎপয� হে�, এক� �িতকারক বা �মিকর পিরি�িত যা 
�কান ব�ি�েক ��বােরর নামাজ পড়া �থেক িবরত রােখ বা এমন এক� 
পিরি�িত যা �কান ব�ি�র উপর অ�ভ �কান িকছু ঘটােত পাের, অথবা 
�কান ঘটনা ঘেট �যেত পাের যা ব�ি�র জন� বাধ�তামূলক নয় এবং �কান 
মুলসমােনর জন� তা করা স�ব হয় না। এই সকল ধম�য়ভােব �বধ 
ব�িত�ম�েলার মেধ� থাকেছ (ভয় পাওয়া) অত�াচারী শাসক �য অন�ায় 
ভােব �মতা �েযাগ করেত পাের, অিবরাম ভারী বৃ��পাত, �কান অসু�তা 
যা তােক তার বাধ�বাধকতা পালন �থেক িবরত রােখ, এবং অন�ান�।" 14

অথ�: " আপনারা িক এই কথায় অবাক হে�ন! এই কাজ� আমার �চেয়ও 
আেরা �ানী ব�ি� কেরেছন (অথ�াৎ রাসুলু�াহ সা:আ:)। ��বােরর নামাজ 
বাধ�তামূলক িক� আিম �ভজা মা� এবং কাদার উপর �হঁেট নামােজ �যেত 
আেদশ করেত চাই না।" 13 

[14] Ibn 'Abd Al-Barr, Al-Tamhid, vol 16, p 243.

[13] Al-Bukhārī, Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, hadith no. 901; See also, An-Naysabūrī, Muslim bin al-Ḥajjāj, Ṣaḥīḥ
  Muslim, hadith no. 699.
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37. িব�ানী এবং �া�� �পশাদারেদর মেত, ভাইরাস� সং�িমত ব�ি�র 
হঁািচ বা কািশর �ফঁাটা �থেক ছড়ােত পাের। কণা�েলা �কান িকছুর সং�েশ� 
এেল এবং �সই জায়গা� অন� �কান 
ব�ি� �শ� করেল, �সই ব�ি� যিদ 
হাত না ধুেয়, তার নাক বা �চাখ �শ� 
কের �স সং�িমত হেত পাের। হাত 
না �মলােনা হে� এক� 
সতক� তামূলক ব�ব�া যা এ ধরেণর 
সং�মণ �িতেরাধ করেত পাের। 

36. যিদ মসিজদ পুনরায় খুেল �দওয়া হয এবং ��বােরর নামাজ 
পিরচালনা করা হয়, যারা ‘বািড়েত-থাকার-িব�ি�' বা ‘অনুপি�িতর ছু�’ 
�পেয়েছন, তােদর জন� জামােতর বা ��বােরর নামােজ না যাওয়া 
অনুেমািদত। কােরা যত�ণ নামাজ পড়ার িনয়ত থােক িক� বাধা িবপি�র 
কারেণ তা করেত পারেছ না, আ�াহতা’লা তার জন� পূণ� পুর�ােরর �িত�া 
ব�� কেরেছন। নবী সা:আ: এক হািদেস বেলেছন: “�য ভাল কাজ করেত চায় 
িক� কের না, তার জন� এক� পুর�ার িলিখত আেছ। যিদ �স কাজ� কের, 
তার জন� দশ� পুর�ার �লখা হয়।" (ইমাম আহেমদ বণ�ত হািদস)। 

আিম ি�ধা�� �য মহামারীর সময় করমদ� ন করেত পারব িক, পারব না। এ 
িবষেয় অনুশাসন কী? 

�ছায়ঁােছ �রােগ আ�া� কােরা 
সােথ করমদ� ন না কের রাসুলু�াহ 
সা: আ: এ ধরেণর �িতেরাধমূলক 

ব�ব�া িনেয়িছেলন।
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38. নবী সা:আ: -এর কােছ একবার থািকফ �গাে�র �লাকজন 
এেসিছেলন তঁার কােছ তােদর আনুগত� �কােশর জন�, তােদর সােথ 
একজন �ছঁায়ােচ �রাগী িছল। নবী সা:আর: তার কােছ বাত� াবাহক পা�েয় 
বেলিছেলন: 

[15] An-Naysaburī, Muslim bin al-Ḥajjāj, Ṣaḥīḥ Muslim, hadith no. 2231; See also, An-Nawawī,
  Ṣaḥīḥ Muslim bi Syarḥ Muslim, vol 14, p. 327.

অথ�: “অবশ�ই আমরা আমােদর �িত আপনােদর আনুগত� �হণ কেরিছ, 
তাই �ফরত চেল যান (ইমাম মুসিলম ব�ণ�ত হািদস)। 15 

39. এই হািদস �দখায় �য রাসুলু�াহ সা:আ: �ছঁায়ােচ �রােগ আ�া�েদর 
সােথ �দখা না কের এবং করমদ� ন না কের �িতেরাধমূলক ব�ব�া �হণ 
কেরেছন। হাত-�মলােনা বাধ�তামূলক নয় এবং িকছু িদেনর জন� তা এিড়েয় 
যাওয়া �যেত পাের, যতিদন পয�� সং�মণ এিড়েয় যাওয়া �েয়াজন। 
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আিম এলেকাহলযু� এক� হ�া� স�ািনটাইজার িকেনিছ। �কান মুসলমােনর 
জন� িক এ ধরেণর স�ািনটাইজােরর ব�বহার অনুেমািদত? 

40.  �িত� ব�ি�েক তার ব�ি�গত �া��িবিধ �মেন চলেত হেব, এবং এর 
এক� প�া হে� তার হােতর পির�ার-পির��তা িনি�ত করা, হয় হাত 
ধুেয় অথবা হ�া� স�ািনটাইজার ব�বহার কের। অ�ালেকাহলযু� হ�া� 
স�ািনটাইজােরর ব�বহার অনুেমািদত, �যমনটা ২০০৮ সেন মুইস ফেতায়া 
কিম� িস�া� িদেয়িছল, �যখােন বলা হেয়িছল িচিকৎসায় (হ�া� 
স�ািনটাইজারসহ) ব�ব�ত অ�ালেকাহেলর উপাদান ধেম� িনিষ� 
অ�ালেকাহেলর আকাের থােক না। 

এই ভাইরাস আেরা ব�াপকভােব ছিড়েয় পড়া িবরত রাখার জন� ধম� িক 
ওমরাহ/হজ �থেক িবরত থাকার অনুমিত �দয়? 

41.  �থেমই এবং সব�াে�, �জার িদেয় বলেত হয় �য, সকল ব�ি�েক 
অবশ�ই সউিদ আরেবর সরকােরর উপেদশ এবং িদকিনেদ� শনা �মেন চলেত 
হেব। হেজ (ওমরাহ এবং হজ) আগমণকারীেদর এবং একই সােথ �ানীয় 
জনগেণর িনরাপ�ার জন� দায়ী প� িহসােব, সকল ধরেণর িস�াে� 
জনসাধারেণর ম�েলর িবষয় িবেবচনায় রাখা হেব। 
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ইসলাম বেল �য যখন �কান মাসলাহা� (উপকার/ম�ল) এবং মাফসাদাহর 
(�িত) মেধ� সংঘষ� �দখা �দয়, �িতেক এিড়েয় যাওয়াই অ�ািধকার পায়। 

অথ�: "�কান �িত কাংিখত নয় এবং উে�া �িত করাও নয়।” (ইবেন 
মাজাহ’র ব�ণ�ত হািদস)। 16 

[16] Ibn Mājah, Sunan Ibn Mājah, hadith no. 2341.
[17] Majlis Al-Imārāt li al-I�tā’ al-Syar’ī, Fatwā fī Nāzilah (Fīrūs Kūfīd-19 (kūrūnā) wa Mā Yata’alaq bih
  min al-Aḥkām, fatwa decision no. 22 year 2020.

42.  জনগেণর জীবেনর ম�লেক �িত�� করেত পাের এমন ধরেনর 
�কান �িত �িতেরােধ আমােদর �েচ�ায়, এক� অ�ায়ী সমেয়র জন� 
হজ/ওমরাহ িনিষ� রাখা অনুেমািদত, যােত �য �িত ছিড়েয় পড়েত পাের তা 
আটকােনা যায় এবং িনয়�ণ করা যায় এবং একই সােথ মানবজািতর �া�� 
এবং িনরাপ�া সংর�ণ করা যায়। 17 
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আমােদর জন� িক বািড়েত জামােত তারাবী নামাজ অনুেমািদত?

43.  নামােজর িবষেয়, নবী সা:আ: আমােদরেক িকছু সু�ত বা 
বাধ�বাতমূলক নয় এমন নামাজ বাসায় পড়েত উৎসািহত কেরেছন। এ 
িবষয়�েত নবী সা:আ: �বশ �জারােলা ভােব পরামশ� িদেয়েছন: 

44.  উপেরর হািদস অনুযায়ী, তারাবীর নামাজ হে� সু�ত নামােজর 
এক� যা বািড়েত পড়া যায়। এমনিক তারাবীর নামােজর সূচনার �থম িদেক 
নবী সা:আ: একাই নামাজ পড়েতন। তঁার সাহাবীরা �পছেন �থেক জামােত 
তােক অনুসরণ করেতন। তেব নবী সা:আ: �বশ কেয়ক রাত িন:সে� 
বািড়েতই নামাজ পড়েতন। এই ঘটনা�েলা নবীর বয়ােন ধরা পেড়: 
“আ�াহর বাত� াবাহক সা:আ: রােত মসিজেদ নামাজ পড়েত �গেলন। িকছু 
�লাক �পছন �থেক তার সােথ পড়া �র� কেরন। পরবত� রােত িতিন মসিজেদ 
আবার নামাজ পেড়ন এবং আেরা বৃহ�র জামাত তােক অনুসরণ কের। 
তৃতীয় এবং চতুথ� রােত, �লাকজন জেড়া হেয় নবীিজর আগমেনর অেপ�া 
কের, তেব িতিন �বর হেয় আেসন নাই।

[18] Al-Bukhārī, Saḥīḥ al-Bukhārī, hadis no.: 731.

অথ�: "অতএব, �হ মানুষগণ! আপনােদর নামাজ বািড়েত প�ুন, কারণ 
ব�ি�র জন� সবেচেয় উ�ম নামাজ �স�, �য� বািড়েত পড়া হয়, ব�িত�ম 
হে� বাধ�তামূলক জামােতর নামাজ।" 18 (ইমাম বুখািরর ব�ণ�ত হািদস)। 
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[19] Al-Bukhārī, Saḥīḥ al-Bukhārī, hadis no.: 1129.

যখন সকােলর নামােজর সময় হল, নবী সা:আ: জনতার উে�েশ� বলেলন: 
�তামােদর কাজ আমার কােছ অজানা িছল না। এবং �কান কারণই 
�তামােদর কােছ আসা আমার জন� িনিষ� কের নাই, একমা� ব�িত�ম 
হে�, আিম ভয় পাি�লাম �য রােতর নামাজ �তামােদর জন� বাধ�তামূলক 
হেয় যােব। িবষয়� রমজান মােস ঘেটিছল: (ইমাম বুখািরর ব�ণ�ত হািদস) 19

45.  এভােবই, বাসায় আমােদর পিরবােরর সােথ তারাবী পড়া নবী 
সা:আ: এর িশ�ার সােথ স�িতপূণ� িবেশষ কের আমােদর বত� মান এই 
পিরি�িতেত।

তারাবী নামাজ কখন �র� হয়? 

46.  আমােদর রােতর নামাজ (ইশা) �শষ হেয় �গেলই সকােলর 
নামােজর (ফজর) আেগ পয�� আপিন তারাবী পড়েত পারেবন। এর কারণ 
হে� তারাবীর নামাজ হে� বা�েব রােতর এক� নামাজ (িকয়াম বা 
তাহা��দ)। ‘তারাবী ’ কথার অথ�ই হল িব�াম �হণ করা। তাই, নবীিজর 
সাহাবীরা তারাবী নামাজ পড়ার সময় রাকােতর (নামােজর একক) মেধ� 
মেধ� িব�াম িনেতন। একই ভােব, আপনার তারাবী নামাজ আপিন ল�া 
সময় িনেয় পড়েত পােরন। 
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তারাবীর নামাজ িক ৮ রাকাত (নামােজর একক) নািক ২০ রাকাত? 

47.  তারাবী নামােজর সূচনার �থম িদেক, বলা হয় �য নবী সা: আ: ৮ 
রাকাত কের পড়েতন। সাইইদািতনা আেয়শা রা:আ: বেলেছন: নবী সা:আ: 
রমজােনর বা অন� �কান মােস এগার রাকােতর �বিশ পেড়ন নাই। িতিন চার 
রাকাত পড়েতন, এর ��তা এবং �দঘ�� িনেয় �� করেবন না, এবং এর পর 
আবার চার রাকাত পড়েতন, এর ��তা এবং �দঘ�� িনেয় �� করেবন না, 
এবং এর পর আবার িতন রাকাত পড়েতন (�বতর)।" িতিন আেরা বেলন, 
“আিম �� কেরিছলাম, �হ আ�াহর বাত� াবাহক! আপিন িক �বতেরর 
নামােজর আেগ ঘুমান? িতিন উ�র �দন, “ও আেয়শা! আমার �চাখ ঘুমায় 
িক� �দয় ঘুমায় না।” (ইমাম বুখািরর ব�ণ�ত হািদস)। 20

48.  তারাবীর নামাজ নবী সা:আ: এর রীিত অনুযায়ী পড়া অব�াহত 
থােক, তেব সাইেয়েদনা ওমর আল-খাতাব রা:আ:-এর শাসেনর পূব�বত� 
সময় পয��। সাইেয়েদনা ওমর রা:আ: মুসলাম জনেগা�েক ইমামসহ 
জামােত তারাবী পড়ার জন� একি�ত কেরন এবং ২০ রাকাত পেড়ন (ইমাম 
বুখারীর ব�ণ�ত হািদস)। 21 উপসংহাের, এই উভয় রীিত, (মসিজেদ বা বািড়েত 
জামােত পড়া; ৮ রাকাত বা ২০ রাকাত) এখেনা আজ পয�� চলেছ।

[20] Al-Bukhārī, Saḥīḥ al-Bukhārī, hadith no.: 2013.
[21] Al-Bukhārī, Saḥīḥ al-Bukhārī, hadith no.: 2010.
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আমার পিরবােরর সােথ জামােত নামাজ পড়ার জন� আমােক কী কী 
পদে�প িনেত হেব? 

49.  মহামারীর এই পিরি�িতেত, �িত ব�ি�েক বািড়েত তার পিরবােরর 
সােথ তারাবী নামাজ পড়েত হেব। �িত� পিরবারেক তােদর সামথ�� 
অনুযায়ী তারাবীর নামােজর রাকােতর �েযাজ� সংখ�া �ক কের িনেত 
পারেব।

50.  সংে�েপ, তারাবী নামাজ পড়ার প�িত িন�র�প: 

• নামাজ আলাদাভােব একা বা জামােত পড়া যােব। �িত� নামাজ হেব ২ 
রাকােতর। নামােজর িনয়ত হে�:

• এই নামাজ ৮ রাকােতর তারাবীর জন� ৪ বার, এবং ২০ রাকাত তারাবীর 
জন� ১০ বার পড়েত হয়। (�িত ২ রাকাত পর পর সালাম)।

(Usolli sunnata-taraawiihi rak'ataini imaamam/ makmumam lillah ta'ala)

আিম একজন ইমাম/মা ’মুম িহসােব আ�াহ তা ’লার উে�েশ� তারাবীর 
নামােজর ২ রাকাত সু�ত আদায় করার িনয়ত করালাম।.
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* অনু�হ কের সুপািরশকৃত �তেলায়ােতর সূরার তািলকার জন� সংেযাজনী B �দখুন। 

তারাবীর নামােজর জন� সুপািরশকৃত �তেলায়াত �কান�েলা? 

51.  �িত রাকােত সূরা ফািতহা পড়ার পর, আপিন আপনার মুখ� �য 
�কান �ছাট সূরা বা আয়াত পড়েত পােরন।

52.  আপিন যিদ পােরন, সুপািরশ হে� িকছু িন�দ�� সূরা পাঠ কর�ন 
�যমন: 

২০ রাকাত ৮ রাকাত 

১মরাত 
�থেক 

রমজােনর 
১৫তমরাত 

পয�� 

• �িত �থম রাকােত 
আল-তাকাথুর �থেক সুরাহ 
আল-লাহাব পয�� পাঠ করা।

• �িত ি�তীয় রাকােত সুরা 
আল-ইখলাস পাঠ করা

• উভয় রাকােতর জন� সূরা 
আল-তাকাথুর �থেক সুরাহ 
আল-কািফর�ন পয�� এক� 
কের সূরা পড়া।*

• উভয় রাকােতর জন� সূরা 
আল-থাকাতুর �থেক সূরাহ 
আল-কািফর�ন পয�� এক� 
কের সূরা পড়া।

• �িত �থম রাকােত সূরা 
আল-কদর পড়া।

• �িত ি�তীয় রাকােত সূরা 
আল-তাকাথুর �থেক সূরা 
আল-লাহাব পয�� এক� 
কের সূরা পড়া।

রমজােনর 
১৬তম রাত 
�থেক �শষ 
রাত পয�� 
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তারািবহ নামােযর পের আমার িক �বেতর নামায পড়া উিচত?

53.  তারাবীহ সালাত আদায় করার পের, আপনার �বেতর সালাত 
আদায় করা উিচৎ। যাইেহাক, এই �বেতর সালাত� রােতর �শষ িদেক সম� 
নামাজ �শষ করার পের, বা ঘুম �থেক জা�ত হওয়ার পের, যা ি�য়ামু�াইল 
িহসােব ব�ল পিরিচত, তা পড়েত পােরন। নবী (সাঃ) �ারা ব�ণ�তঃ "রােত 
সালােতর �শষ সালাত হেব �বেতর সালাত" 22 �বেতর সালাত� িবেজাড় 
সংখ�ায় এবং �বিশ হেল ৩ রাকাআত (এ� এক সালাম বা দ�ই সালােম পড়া 
যায়) পড়েত হেব। সু�াত �বেতর সালােতর জন� িনয়ত� হল:

[22] Al-Bukhārī, Saḥīḥ al-Bukhārī, hadith no.: 998; See also, An-Naysabūrī, Muslim bin al-Ḥajjaj,
 Saḥīḥ Muslim, hadith no.: 751.

(Usolli sunnatal witri rak'ataini/ rak'atan imaamam/ makmumam lillahi ta'ala)

আিম আ�াহর স���র জন� ইমাম/মাকুম িহসােব দ� ’ রাকাত সু�াত (এক 
রাকাত) িবতর নামায পড়ার িনয়ত করিছ।
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�বেতর সালােতর �তলাওয়াত কী?

54.  �থম রাকােত সূরা ফািতহা পড়ার পের সূরা আল-আ'লা এবং 
ি�তীয় রাকােত সূরা আল-কািফর�ন পড়ার িনয়ম। আপিন িনেজর সামথ�� 
অনুযায়ী সংি�� সূরাও �তলাওয়াত করেত পােরন।

আিম এবং আমার পিরবার �িত তারািবহ ও িবতেরর নামােজর পের কী 
�াথ�না করেত পাির?

57.  এ� ল�� করা উিচত �য নীেচ িলখা �দাআ�িল সুপািরশকৃত। 
আপিন যিদ এ�িল �তলাওয়াত করেত স�ম না হন তেব এ� আপনার 
তারািবহ নামােযর �বধতার উপর �ভাব �ফলেব না। �াদ�ভ� ােবর পিরি�িত 
িবেবচনায় িনেয় আমরা তারািবহ নামােজর পের �েকাপ/দ�ভ� াগ� এড়ােনার 
জন� �দাআ�িল পড়েত উৎসািহত করিছ।

55.  সব�েশষ রাকােত সূরা আল-ফািতহা িতলাওয়ােতর পের 
�কারআেনর সব�েশষ ৩ � সূরা, সূরা ইখলাস, ফালাক, ও নাস সাধারণত 
�তলাওয়াত করা হয়।

56.  ১৬ তম রাত �থেক রমজােনর �শষ রাত অবিধ িবতর নামােযর 
�শষ রাকােত কুনুত পড়েত উৎসািহত করা হয়। 23 �াথ�না ফজেরর নামােজ 
�য কুনুত �াথ�না �তলাওয়াত করা হয় তার সমান।

[23] Al-Sharbīnī, Mughnī al-Muḥtāj, vol 1, p. 361.
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A) তারাবীহ নামােজর পের িজিকর ও �দায়া।

58.  তারাবীহ ও িবতেরর নামাজ �শষ করার পের আমরা �বশ কেয়ক� 
িযিকর �থেক উপকার �পেত পাির:

Subhanal malikil qudduus (3x)

Subbuuhun qudduusun rabbuna wa rabbul malaikati war-ruhi (3x)

Ash-hadu an laa-ilaaha illallah, astaghfirullah,
nas-alukal jannata wa na'udzubika minan-naar. (3x)

Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'annaa (3x) Ya Kareem.

Allahumma ajirnaa minan-naar (3x)
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িন�িলিখত �দাআর সােথ �শষ করেত পােরন:
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অথ�: “�হ আ�াহ, আমােদরেক তােদর অ�ভু� � কর�ন যােদর িব�াস 
মানস�ত, যারা সম� িনয়ম কানুন পালন কের, তােদর নামােজর য� �নয়, 
যাকাত পূণ�র�েপ আদায় কের, যারা �তামার কাছ �থেক সম� ম�ল কামনা 
কের, যারা �তামার �মার �ত�াশা কের, যারা দ�ঢ়ভােব ধের থােক �তামার 
িনেদ� িশকা, সম� িবচু�িত �থেক সুরি�ত, যারা পা�থ�ব আন�েক পিরত�াগ 
কের এবং আিখরাতেক সুখ মেন কের, যারা �তামার আেদশ �হণ কের, যারা 
�তামার সম� �নয়ামেতর জন� কৃত� এবং �যেকােনা পরী�ার সময় 
�ধয�শীল।

যারা নবী সা�া�া� আলাইিহ ওয়া সা�ােমর সুপািরেশর অধীেন রেয়েছ, 
আমরা �যন তােদর মেধ� থাকেত পাির।, যারা আেখরােত ফুলিসরাত 
�পেরােত স�ম হেব, যারা জা�ােত �েবশ করেব, যারা জাহা�ােমর আ�ন 
�থেক র�া পােব, যারা িসংহাসেন বেস থাকেব, জা�ােতর বািস�ােদর সােথ 
�রশেমর রিঙন �পাশােক সি�ত হেয় মজার খাবার খােব। �বেহশেতর দ�দ� া� 
খাবার, খঁা� দ�ধ এবং মধু িদেয় ভরা ঝণ�া, যােদর সােথ আপিন আপনার 
অনু�হ কেরেছন, নবী, যারা সত�বাদী, শহীদ, পরেহজগার।এরকমই হে� 
সব�� আ�াহ তালার কর�ণা ও শি�।

�হ আ�াহ, এই বরকতময় ও মহৎ মােস আমােদরেক তােদর মধ�বত� 
কর�ন, যােদরেক সুসংবাদ �দওয়া হেব, যঁার আমল �হণেযাগ�, এবং 
আমােদরেক দ�ভ� াগ�বানেদর মেধ� পিরণত করেবন না, যােদর কম� 
�ত�াখ�ান করা হেয়েছ। আ�াহ তাআলা আমােদর নবীর উপর আপনার 
কর�ণা বষ�ণ কর�ন, তঁার পিরবার, তঁার সাহাবাগেণর উপরও; আপনার 
কর�ণায়, �হ পরম কর�ণাময়, সম� �শংসা সম� িব�জগেতর 
পালনকত� ারই"। 



42

B) দ�েয�াগ / িবপয�য়েক দ�ের রাখেত অনুেরাধ করিছ

Allahummasrif 'anna hazal wabaa', wa qinaa syarral daa',

bi lutfika ya Arhamar rahimin.

Allahumma-dfa' 'annal balaa' wal wabaa' waz zalaazila wal mihan,

ma zohara min-ha wa ma batan, 'an baladina khaasah,

wa saairil-buldaani 'ammah, ya rabbal 'alamin.

Allahumma-qdhi hawaa-ijana, wastajib du'a-ana,

washfi mardhona, war-ham mautaanaa, wa-aatinaa fid-dunya hasanah

wa fil-akhirati hasanah, wa qinaa 'azaban-naar.
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অথ�: “�হ আ�াহ, আমােদর এই �াদ�ভ� াব দ�ের সিরেয় িদন, আমােদর পরম 
কর�ণায়, �হ পরম কর�ণাময়, আমােদর যা �িত করেত পাের তা �থেক 
আমােদর র�া কর�ন"।

হে আল্লাহ, আমাদের সমস্ত দুর্ভাগ্য, প্রাদুর্ভাব, ভূমিকম্প ও দুর্দশা 
থেকে রক্ষা করুন, যা তাদের কাছ থেকে প্রকাশিত হয় এবং যা গোপন 
করা হয়, বিশেষত আমাদের দেশ এবং সাধারণভাবে সমস্ত দেশ, হে 
বিশ্বজগতের পালনকর্তা।

হে আল্লাহ, আমাদের চাহিদা পূরণ করুন, আমাদের দোয়া কবুল করুন, 
আমাদের অসুস্থতা নিরাময় করুন, আমাদের মৃতদের প্রতি দয়া করুন 
এবং আমাদেরকে দুনিয়া ও আখিরাতে দান করুন যা উত্তম এবং 
আমাদেরকে আগুনের আযাব থেকে রক্ষা করুন। ”
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আিসয়ান

িস�াপুর ইসলািমক ধম�য় কাউি�ল অফ িস�াপুর (মুইস) 
১৮ �ফ��য়াির:

• মসিজদ কম�কত� ােদর দািয়� হে� মসিজেদর এলাকায় 
�কানও অসু�েক �েবেশ িনেষধ করা।

• যিদ �েকাপ� আরও ক�ন হেয় ওেঠ, তেব ধম�য়ভােব 
জামাত এবং ��বােরর নামােজর �িগতকরণ �েয়াজন।

মােলিশয়া

ফেতায়ার িস�া�সমহূ এবং ধম�য় অব�ানসমেূহর সংযিু� (২০২০)

পা�ল�স ইসলািমক ধম�য় ও মালয় �� কাউি�ল (মাইপস)
১৩ মাচ� :

পা�ল�স শহের জ�মার নামাজ হেব না এবং ব�ি�েদর িনজিনজ 
বািড়েত �জাহেরর নামাজ পড়া উিচত। মসিজদ কম�কত� ােদর 
বৃহ�র ধম�য় কম�কা� পিরচালনা করা এড়ােনা উিচত।

জািকম
১৬ মাচ� :

• জামাত ও ��বােরর নামাজ সহ সম� মসিজদ কায��ম 
১৭ মাচ�  �থেক �র� কের ২৬ মাচ�  ২০২০ পয�� �িগত থাকেব।

• যিদ �কান �কািভড-১৯ এ মৃতু� ঘেট, তেব তায়া�ুম কের 
শরীর পির�ার করা যায়, অথ�াৎ �দেহর ব�ােগ বা মৃত ব�ি�র 
�া��েকর কভাের পির�ার মা� মুছেত পাের।
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িমশর

মধ��াচ�

িমশেরর ফেতায়া কাউি�ল (দার আল-ইফতা)
২৭ �ফ��য়াির:

�সৗিদ আরেবর কতৃ� পে�র �ারা সামিয়কভােব ওমরাহ িভসা 
�িগত করা, ইসলামী আইেনর উে�শ��িলর সােথ 
সাম�স�পূণ� বেল �দখেছ।

আল আজহার িসিনয়র �লারেদর কাউি�ল
১৫মাচ� :

মসিজেদ জামাত ও জ�মার নামাজ �িগত করার ফেতায়া 
িস�া� অনুেমািদত হেয়েছ। “হাইয়াআলা আল-সালাহ” এর 
পিরবেত�  নামােজর আযােন “স�ু ফাই বুনুিতকুম” বলা হেব।

��নাই 
দার�সসালাম

ধম� িবষয়ক ম�ণালয়, ��নাই দার�সসালাম
১৬ মাচ� :

মসিজদ�িল ব� হেয় যােব এবং পাশাপািশ জামােত নামাজ 
২০২০ সােলর ২৩ মাচ�  পয�� �িগত করা হেব। নামােজর 
আযান �াভািবক অনুযায়ী চলেব।

মুসিলম আেলমেদর আ�জ� ািতক �জাট
১৩ মাচ� :

�কািভড-১৯ �াদ�ভ� াব �ারা আ�া� সম� �দশেক পিরি�িত 
ি�িতশীল না হওয়া পয�� জ�মার নামাজ �িগত করার 
আ�ান জানােনা হেয়েছ।
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�সৗিদআরব আ�জ� ািতক ইসলািমক িফকহ একােডমী (মাজমাʿ-িফকহ 
আল-ইসলামী আল-দ�ওয়ালী)
২৯�ফ��য়াির:

ম�ায় ওমরাহ এবং মদীনায় নবীর মসিজেদ যাওয়ার অনুমিত 
�িগত কের �দয়। এ� ইসলামী সেব�াে�ো আইনশাে�র উপর 
িভি� কের �তির হেয়েছ "যিদ �কান বাধ�বাধকতা এক� 
উপােয় স�াদন করা না যায় তেব �স উপায়� ওয়ািজব হেয় 
যায়।" 

িসিনয়র �লারেদর কাউি�ল
১২মাচ� :

সং�ািমত ব�ি�েদর জন� জামাত ও জ�মার নামােজর 
অনুমিত �দয় না। যঁারা আশ�া করেছন �য তারা সং�ািমত 
হেত পাের, তােদর জন� মসিজেদ ��বার এবং জামােত 
নামােজ না যাওয়ার অনুমিত �দওয়া হয়।

সংযু� 
আরব 

আিমরাত

সংযু� আরব আিমরাত কাউি�ল ফর িরিলিজয়াল 
এিড�স (মজিলস-আল-ইমারত িল আল-ইফতা 
'আল-শারয়ী)
২৯�ফ��য়াির:

িনি�ত বা সে�হযু� আ�া� �য �কানও ব�ি�র পে� 
জনসমাগেমর জায়গায় বা জ�মার নামাজ পড়েত �কান 
সরকারী �ােন বা মসিজেদ যাওয়া িনিষ�।
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�লবানন ফেতায়া কাউি�ল (দার আল-ফাতওয়া / সুি�)
১৪মাচ� :

মসিজদ ব� থাকেব এবং ��বােরর পাশাপািশ জামােত 
নামাজ পরবত� িব�ি� পয�� �িগত করা হেব।নামােজর 
আযান �াভািবক অনুযায়ী চলেব।

সুি�ম ইসলািমক িশয়া কাউি�ল
১৩ মাচ� :

সম� মসিজদ ব� থাকেব। ��বার এবং জামােত নামােজর 
জন� অ�ায়ী �িগতােদশ থাকেব।

ইরাক ধম�য় অনুদান ম�নালয় (সুি�)
১২মাচ� :

��বার এবং জামােত নামাজ জনসাধারেণর জন� 
অ�ায়ীভােব �িগত করা হেব। যাইেহাক, িনকটবত� মসিজেদ 
ইমােমর ক� অনুসরণ কের বািড়েত জামােতর নামাজ আদায় 
করা �যেত পাের। মসিজেদ জামােত নামােজর উপি�িত 
সীমাব� থাকেব, ইমাম, মুয়াি�ন এবং কেয়কজন মসিজদ 
কম�কত� ােদর মেধ�।

�শখ আলী আল-িস�ািন (িশয়া)
১০মাচ� :

�া�� ম�ণালেয়র িনেদ� শনা অনুসরণ কের ৬ মাচ�  �থেক 
পরবত� িব�ি� পয�� মসিজদ ব� করা হেয়েছ।
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িসিরয়া ধম�য় অনুদান ম�নালয়
১৪মাচ� :

��বার এবং জামােত নামাজ সামিয়কভােব ১৩ মাচ�  �থেক ৪ 
এি�ল পয�� �িগত করা হেব।

কুেয়ত ধম�য় অনুদান ও ধম� িবষয়ক ম�ণালয়
১৩ মাচ� :

জামাত এবং ��বােরর নামাজ পরবত� �না�শ পয�� 
সামিয়কভােব �িগত করা হেব।

জাড� ান জড� ান ফাতওয়া কাউি�ল (দার আল-ইফতা ')়
১৪মাচ� :

জামাত ও ��বােরর নামাজ সামিয়কভােব �দশব�াপী সম� 
মসিজেদ �িগত করা হেব। তেব ইসলােমর �তীক�িল 
(িসয়ার) বঁািচেয় রাখেত, জ�মার নামাজ �কবল রাজা �েসন 
িবন তালাল মসিজেদ অনু��ত হেব। জামাত�িল রাজার 
�া�� কম�েদর সম�েয় ৪০ ব�ি�র মেধ� সীমাব� থাকেব।

প�ােল�াইন িফিলি�েনর ধম�য় অনুদান ও ধম� িবষয়ক ম�ণালয়
১৩ মাচ� :

�কািভড-১৯ �াদ�ভ� াব এড়ােত পি�ম তীেরর মসিজদ এবং 
গীজ� ার ধম�য় কায��ম সামিয়কভােব �িগত করা হেব।
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ইউেরাপীয় ফেতায়া এবং গেবষণা কাউি�ল
২ মাচ� :

কাউি�ল� �িতেরাধমূলক ব�ব�া �হেণর অংশ িহসােব 
ইমাম ও মসিজদ �নতােদর �িতেরাধমূলক ব�ব�া �হণ এবং 
�েয়াজেন জামােত নামাজ ও জ�মার নামাজ না পড়ার 
পাশাপািশ অধ�য়ন, �ুল, ব�ৃতা এবং অন�ান� িবষয় �িগত 
করার আ�ান জািনেয়েছ।

অন� �দশ�িল

অস্ট্রেলিয়া অে�িলয়ান জাতীয় ইমাম কাউি�ল
১৬ মাচ� :

জ�মার নামাজ সামিয়কভােব �িগত করা হেব।
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�িত �থম রাকাআত
• ৮ রাকাআত
• সূরা আত-তাকাসুর
• সূরা আল-আসর
• সুরা আল-�মাযাহ
• সূরা আল-িফল
• সূরা কুরাইস
• সূরা আল-মা'উন
• সূরা আল-কাওসার
• সূরা আল-কািফর�ন
• সূরা আল-নাসর
• সূরা আল-লাহাব
• �িত �থম রাকাআত

�িত ি�তীয় রাকাআত
• সূরা আল-ইখলাস

�িত �থম রাকাআত
• সূরা আল কদর

�িত ি�তীয় রাকাআত
• ৮ রাকাআত
• সূরা আত-তাকাসুর
• সূরা আল-আসর
• সুরা আল-�মাযাহ
• সূরা আল-িফল
• সূরা কুরাইস
• সূরা আল-মা'উন
• সূরা আল-কাওসার
• সূরা আল-কািফর�ন
• সূরা আল-নাসর
• সূরা আল-লাহাব
• �িত �থম রাকাআত

২০
রাকাআত

তারাবী নামােজ আবৃি� করার ��াবনা

১-১৫ রাত ১৬-৩০ রাত

• ৮ রাকাআত
• সূরা আত-তাকাসুর
• সূরা আল-আসর
• সুরা আল-�মাযাহ
• সূরা আল-িফল
• সূরা কুরাইস
• সূরা আল-মা'উন
• সূরা আল-কাওসার
• সূরা আল-কািফর�ন
• সূরা আল-নাসর
• সূরা আল-লাহাব
• �িত �থম রাকাআত

• ৮ রাকাআত
• সূরা আত-তাকাসুর
• সূরা আল-আসর
• সুরা আল-�মাযাহ
• সূরা আল-িফল
• সূরা কুরাইস
• সূরা আল-মা'উন
• সূরা আল-কাওসার
• সূরা আল-কািফর�ন
• সূরা আল-নাসর
• সূরা আল-লাহাব
• �িত �থম রাকাআত

৮
রাকাআত

সংযুি� িব: ��ািবত �তেলায়ােতর তািলকা




