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 اللجنة الشرعية للدعوة والنصرة 
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�কান মুসিলম কেরানায় আ�া� হেয় মারা �গেল িক শহীদ হেব?  

 

��: 

আসসালামু আলাইক�ম ওয়ারাহমাত��াহ 

বত�মান কেরানা পিরি�িতর মেধ� �কােনা মুসিলম যিদ আ�া� হেয় মারা যায়, তাহেল অেনক আেলম বেলন, এমন ব�ি� শহীদ হেব। আমার 
�� হল- 

�থমত: আ�াহর রা�ায় িজহাদ করেত করেত শাহাদাতবরণ কারী শহীেদর ময�াদা আর কেরানায় আ�া� হেয় মৃত��বরণ কারী শহীেদর ময�াদা 
িক এক হেব? 

ি�তীয়তঃ আ�াহর রা�ায় শাহাদাতবরণ কারী শহীদেদর �কান মৃত��র য�ণা হয় না, কেরানা �রােগ শাহাদাত বরণ করেল তার িক মৃত��র য�ণা 
হেব, নািক হেব না? জাযাক�মু�াহ খাইরান 

আজম খান 

উ�র: 

�কােনা মুিমন কেরানায় আ�া� হেয় মারা �গেল, �স যিদ তা আ�াহর ফায়সালা িহেসেব �মেন �নয় এবং �ধয� ধারণ কের ঈমােনর উপর অটল 
থােক, আশা করা যায়, পরকােল শাহাদােতর ময�াদা লাভ করেব ইনশাআ�াহ। তেব তার ময�াদা ও আ�াহর পেথ িজহাদরত অব�ায় শাহাদাত 
বরণকারীর ময�াদা কখেনা এক নয়। একইভােব তার মৃত�� য�ণা না হওয়ার কথাও �নই; বরং ওলামােয় �করাম বেলেছন, মৃত�� য�ণা �বিশ 
হেব িবধায়ই তােক শাহাদােতর ময�াদা �দয়া হেব। 

শহীদ মলূত িতন �কার।  

এক. দুিনয়া আেখরাত, উভয় িবচাের শহীদ। 

�য ব�ি�েক আ�াহর �ীেনর জন� িজহাদরত অব�ায় হত�া করা হয়। এমন ব�ি� দুিনয়া ও আেখরাত, উভয় িবচাের শহীদ। অথ�াৎ দুিনয়ায় 
তার কাফন দাফন শহীেদর মেতা হেব এবং পরকােলও িতিন শহীেদর ময�াদা লাভ করেবন। 

দুই. �ধু দুিনয়ার িবচাের শহীদ। 

�য ব�ি�েক িজহাদরত অব�ায় হত�া করা হয়, িক� �স আ�াহর �ীেনর জন� িজহাদ কেরিন। বীর� �দশ�ন, গিনমত লাভ িকংবা এজাতীয় 
দুিনয়ািব �কােনা উে�েশ� িজহাদ কেরেছ। এমন ব�ি� (বাহ�ত িজহাদরত অব�ায় মারা যাওয়ার কারেণ) দুিনয়ার িবচাের শহীদ হেব। তার 
কাফন দাফন শহীেদর মেতাই হেব। িক� (িনয়ত সিঠক না থাকায়) পরকােল �স শহীেদর ময�াদা পােব না। 

িতন. �ধু আেখরােতর িবচাের শহীদ। 

     ফাতওয়া না�ার: 23                                                         তািরখ: 09-০6-২০২০ ইংেরিজ 
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যারা ডায়িরয়া বা মহামািরেত মারা যায়, আ�েন পুেড় িকংবা পািনেত ড�েব মারা যায় অথবা যােক অন�ায়ভােব হত�া করা হয়, তারা আেখরােতর 
িবচাের শহীদ হেলও দুিনয়ার িবচাের শহীদ নয়। সুতরাং তােদরেক সাধারণ মৃত ব�ি�র মেতাই কাফন দাফন করা হেব। তেব তারা পরকােল 
শহীেদর ময�াদা লাভ করেব। 

এই ত�তীয় �কােরর শহীদিট অেনক ব�াপক, হাদীেস এেসেছ, 

2829رواه البخاري: –الشهداء مخسة: املطعون، واملبطون، والغرق، وصاحب اهلدم، والشهيد يف سبيل هللا   

“পাঁচ �কার ব�ি� শহীদ, ১. তাউন (ে�গ) �রােগ মৃত ব�ি� ২. �পেটর পীড়ায় মৃত ব�ি� ৩. পািনেত ড�েব মতৃ��বরণকারী ৪. �দয়াল ইত�ািদর 
িনেচ চাপা পেড় মৃত ব�ি� ৫. আ�াহর পেথ (িজহােদ) শহীদ।” -সহীহ বখুারী, ২৮২৯ 

উ� হাদীেস পাঁচ �কার ব�ি�েক শহীদ বলা হেলও অন�ান� হাদীেস আরও অেনক ধরেনর ব�ি�েক শহীদ বলা হেয়েছ। হােফয ইবেন হাজার 
রহ. �দিখেয়েছন, সহীহ হাদীসসমূেহ �মাট ২৭ �কার ব�ি�েক শহীদ বলা হেয়েছ। সুয়ুতী রহ. ও শােয়খ যাকািরয়া কা�লভী রহ.র িববরণ 
অনুযায়ী সহীহ ও যয়ীফ হািদস িমিলেয় �ায় ৬০ �কার ব�ি�েক শহীদ বলা হেয়েছ। এজন� আ�ামা আেনায়ার শাহ কা�ীরী রহ. বেলন, 

رأيت أن األحاديث ال تستقر فيه على عدد معني، بدا يل أن توضع له ضابطة، فاستفدت من األحاديث: أن كل من مات يف علة مؤملة متمادية، فلما 

ى فيض الباري عل-أو مرض هائل، أو بالء مفاجىء فله أجر الشهيد. فمن النوع األول: املبطون، ومن النوع الثاين: املطعون، ومن الثالث: الغريق. 

هـ 1426لبنان الطبعة: األوىل،  –دار الكتب العلمية بريوت   2/248صحيح البخاري   

“যখন আিম �দখলাম, এ ব�াপাের বিণ�ত হাদীসসমূেহ িনিদ�� সংখ�া উে�শ� না, তখন আমার মেন হল, এে�ে� (হাদীেসর আেলােক) একিট 
মূলনীিত দাঁড় করােনা যায়। আিম সব�েলা হাদীেসর আেলােক যা বঝুলাম, তা হল, �েত�ক এমন �রাগ যা দীঘ��ায়ী ও অিধক ক�দায়ক হয় 
িকংবা ভয়ংকর �কান ব�ািধ অথবা আকি�ক িবপেদ মৃত ব�ি�গণ শহীেদর সওয়াব পােবন। �থম �কােরর উদাহরণ��প হাদীেস �পেটর 
পীড়ার কথা উে�খ করা হেয়েছ, ি�তীয় �কােরর উদাহরণ �দয়া হেয়েছ, তাউন (ে�গ) �রােগর মাধ�েম, আর ত�তীয় �কােরর উদাহরণ হে� 
পািনেত ড�েব মৃত��বরণকারী ব�ি�।” –ফয়যুল বারী, ২/২৪৮; আবওয়াবসু সাআদাহ িফ আসবািবশ শাহাদাহ, সুয়ুতী, পৃ: ২০; তাকিমলাত� 
মাআিরিফস সুনান, মুহা�দ যােহদ ১/৫৪৭ 

সুতরাং আশা করা যায়, �কউ কেরানা ভাইরােস আ�া� হেয় মারা �গেল, িতিন যিদ এিটেক আ�াহর ফায়সালা িহেসেব স��িচে� �মেন িনেয় 
�ধয� ধারণ কেরন, তাহেল িতিনও আেখরােত শাহাদােতর ময�াদা লাভ করেবন ইনশাআ�াহ। 

তেব মহামািরেত মৃত�� বরণকারী শহীদ আর আ�াহর পেথ িজহাদরত অব�ায় মৃত�� বরণকারী শহীেদর ময�াদা কখনও এক নয়। বরং যারা 
আ�াহর পেথ শহীদ হেয়েছন, তােদরও সকেলর ময�াদা সমান নয়। সহীহ বখুারীর একিট হাদীেস এেসেছ, 

6987رواه البخاري:  -إن يف اجلنة مائة درجة أعدها هللا للمجاهدين يف سبيله، كل درجتني ما بينهما كما بني السماء واألرض.   

“আ�াহর পেথ িজহাদকারীেদর জন� আ�াহ তাআলা জা�ােত একশিট �র ��ত �রেখেছন। �িত দুিট �েরর ব�বধান আসমান যিমেনর 
সমপিরমাণ।” -সহীহ বুখারী: ৬৯৮৭ 

হযরত উমর রািয. �থেক বিণ�ত একিট হাদীেস এেসেছ, রাসূল সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন, 

عدو، فصدق هللا حىت قتل، فذلك الذي يرفع الناس إليه أعينهم يوم القيامة هكذا ورفع رأسه حىت الشهداء أربعة: رجل مؤمن جيد اإلميان، لقي ال

أم قلنسوة النيب صلى هللا عليه وسلم؟ قال: ورجل مؤمن جيد اإلميان لقي العدو فكأمنا ضرب جلده وقعت قلنسوته، قال: فما أدري أقلنسوة عمر أراد 
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له فهو يف الدرجة الثانية، ورجل مؤمن خلط عمال صاحلا وآخر سيئا لقي العدو فصدق هللا حىت قتل فذلك بشوك طلح من اجلنب أ�ه سهم غرب فقت

) وقال: هذا حديث 1644يف الدرجة الثالثة، ورجل مؤمن أسرف على نفسه لقي العدو فصدق هللا حىت قتل فذلك يف الدرجة الرابعة. رواه الرتمذي ( 

عن عتبة بن عبد السلمي حنوه، وزاد فيه: فمصمصة حمت ذنوبه وخطا�ه، إن السيف حماء اخلطا�،   ) من حديث17657حسن. وروى أمحد (

 .وأدخل من أي أبواب اجلنة شاء

চার ��িণর মানষু শহীদ: 

১. মযবুত ঈমােনর অিধকারী (মু�াকী ও সাহসী) ব�ি�। �স শ�র মুেখামুিখ হেয় বীরে�র সােথ যু� কের আ�াহর সে� ক�ত অ�ীকার পূণ� 
কের িনহত হয়। িকয়ামেতর িদন মানুষ তার িদেক এভােব �চাখ ত�েল তািকেয় থাকেব, (এ কথা বেল) িতিন তাঁর মাথা উে�ালন কের 
�দখােলন, এমনিক এেত তাঁর ট�িপ পেড় যায়, (বণ�নাকারী বেলন) আিম জািন না, এখােন কার ট�িপ উে�শ�, রাসলূ সা�া�া� আলাইিহ 
ওয়াসা�ােমর ট�িপ? না উমেরর ট�িপ? 

২. মজবুত ঈমােনর অিধকারী (িক� ভী�)। যখন �স শ�র মুেখামুিখ হয়, ভী�তার কারেণ তার িনকট মেন হয়, �যন তার চামড়ায় বাবলা 
গােছর কাঁটা িদেয় আঘাত করা হে�। হঠাৎ একিট তীর িব� হেয় তােক হত�া কের �ফলল। �স হল ি�তীয় �েরর শহীদ। 

৩. এমন মুিমন, �য িকছু �নক আমলও কেরেছ এবং �নােহর কাজও কেরেছ। �স শ�র মেুখামুিখ হেয় বীরে�র সােথ যু� কের িনহত হয়। 
�স হল ত�তীয় �েরর শহীদ। 

৪. এমন মুিমন �য অেনক �নাহ কের িনেজর উপর জুলুম কেরেছ, �স শ�র মুেখামুিখ হেয় বীরে�র সােথ যু� কের আ�াহর সে� ক�ত 
ওয়াদা পূণ� কের এবং িনহত হয়। �স হেলা চত�থ� �েরর।” 

মুসনােদ আহমেদ বিণ�ত অপর হািদেস এেসেছ, “এই মৃত�� তার �নাহেক িমিটেয় িদেব। িন�য়ই তরবারী �নাহেক স�ূণ��েপ িমিটেয় �দয় 
এবং �স জা�ােতর �য দরজা িদেয় ই�া, �েবশ করেব।”-জােম িতরিমযী, ১৬৪৪; মুসনােদ আহমদ, ১৭৬৫৭ ইমাম িতরিমযী হািদসিটেক 
হাসান বেলেছন। 

আেরকিট হাদীেস এেসেছ, 

، قال اهليثمي يف 4079رواه الطرباين ىف املعجم األوسط:  – سيد الشهداء يوم القيامة محزة بن عبد املطلب ورجل قام إىل إمام جائر فنهاه وأمره فقتله

 رواه الطرباين يف األوسط وفيه شخص ضعيف. اهـ :(12165 :جممع الزوائد (رقم

“�কয়ামেতর িদন শহীদেদর সরদার হেব হামজা িবন আ�ুল মু�ািলব এবং ওই ব�ি�, �য �কান জািলম বাদশার সামেন দাঁড়াল, তােক (অন�ায় 
�থেক) িনেষধ করল এবং (ভােলা কােজর) আেদশ করল, অত:পর বাদশা তােক হত�া কের �ফলল।” –আলম’ুজামুল আওসাত, তাবারািন: 
৪০৭৯ 

একইভােব িজহাদরত শহীেদর ব�াপাের হাদীেস �য মৃত�� য�ণা না হওয়ার কথা এেসেছ, মহামািরেত শহীেদর ব�াপাের এমন কথা �নই। বরং 
ইবনুত তীন রহ. বেলেছন, ক� অিধক হওয়ার কারেণই আ�াহ তাআলা তােক শহীেদর ময�াদা দান কেরন। 

হােফয ইবেন হাজার রহ. (৮৫২ িহ.) বেলন, 

لغهم �ا قال ابن التني هذه كلها ميتات فيها شدة تفضل هللا على أمة حممد صلى هللا عليه و سلم �ن جعلها متحيصا لذنو�م وز�دة يف أجورهم يب

بريوت –، ط. دار املعرفة 44، ص: 6فتح الباري، ج: –مراتب الشهداء.   
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আল-লাজনাত�শ শারইয়�াহ িলদ-দাওয়ািত ওয়ান-নুসরাহ 

 اللجنة الشرعية للدعوة والنصرة 
উ�তর ইসলামী আইন গেবষণা িবভাগ 

“ইবনুত তীন রহ. বেলন, এ সব�েলা হল কে�র মৃত��। আ�াহ তাআলা অনু�হ কের উ�েত মুহা�ািদর জন� �স�েলােক �নাহ মােফর 
কারণ ও সওয়াব বৃি�র মাধ�ম বািনেয়েছন, যার উিসলায় িতিন তােদরেক শহীদেদর ময�াদায় �পৗঁেছ �দেবন।” -ফাত�ল বারী, ৬/৪৪ 

 فقط. وهللا تعاىل اعلم �لصواب

 

আবু মহুা�াদ আ��ুাহ আলমাহিদ 

9ই জনু, ২০২০ ইংেরিজ 


