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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 

প্ৰথম: স্থান পজৰজচজত 
উহুদ: মদীনাৰ এটা প্ৰজসদ্ধ পাহাৰৰ নাম। বতযমাদনও এই নাদমদৰই প্ৰজসদ্ধ। 

নবী চাল্লাল্লাহু আলাইজহ অছাল্লাদম উহুদ পাহাৰ সম্পদকয ককদছ: “উহুদদ আমাক 
ভালপায় আজমও তাক ভালপাওঁ।”1 
এই উহুদদতই কসই ঐজতহাজসক ঘটনা সংঘজটত কহজছল, ৰ্’ত নবী চাল্লাল্লাহু 
আলাইজহ অছাল্লামৰ খুৰা হামিা ৰাজদয়াল্লাহু ‘আনহুসহ মুছজলমসকলৰ সত্তৰ 
িন বযজি শ্বহীদ কহজছল। নবী চাল্লাল্লাহু আলাইজহ অছাল্লামৰ দাঁত শ্বহীদ কহজছল 

আৰু কতদখতৰ সন্মাজনত কচহাৰা আঘাতপ্ৰাপ্ত কহজছল। 
এই ঘটনা ঘজটজছল নবী চাল্লাল্লাহু আলাইজহ অছাল্লামৰ জহিৰতৰ তৃতীয় বছৰ, 
দুই বছৰ ৯ মাহ ৭ জদন জপছত।2 
জিতীয়: জিয়াৰতৰ জবধান আৰু জিয়াৰতকাৰীৰ কবলগীয়া দুআ 
উহুদত শ্বহীদ কহাৱা ছাহাবীসকলৰ কবৰস্থানত কগ কতওঁদলাকৰ প্ৰজত ছালাম 
আৰু কতওঁদলাকৰ বাদব দুআ কৰাৰ উদেদশয জিয়াৰত কৰা, পুৰুেসকলৰ 
কেত্ৰত চৰীয়ত সন্মত। জকয়দনা নবী চাল্লাল্লাহু আলাইজহ অছাল্লাদম কতওঁদলাকৰ 
কবৰ জিয়াৰত কজৰজছল। 
তালহা জবন উবায়দুল্লাহ ৰাজদয়াল্লাহু আনহুৰ পৰা বজণযত, কতওঁ ককদছ, ৰাছুলুল্লাহ 
চাল্লাল্লাহু আলাইজহ অছাল্লামৰ লগত আজম ওলাদলা, কতদখত কতজতয়া উহুদৰ 
শ্বহীদসকলৰ কবৰস্থান অজভমুখী কহজছল। কৰ্জতয়া আজম হাৰযা ওৱাজকম কদজখবলল 

পাদলা আৰু ইয়াৰ ওচৰ আজহ পাদলা, কতজতয়া তাত জকছুমান কবৰ কদখা 
পাদলা। কতওঁ ক’কল, আজম সুজধদলা, কহ আল্লাহৰ ৰাছুল! এইদবাৰ আমাৰ 

ভাইসকলৰ কবৰ কনজক? কতদখদত ক’কল: “আমাৰ সঙ্গীসকলৰ কবৰ।” তাৰ 

                                           
1 ছহীহ বুখাৰী, হাদীছ নং ১৪১১; ছহীহ মুছজলম, হাদীছ নং ১৩৬৫ 
2 চাওঁক: মু‘িামুল বুলদান: ১/১০৯ ইতযাজদ গ্ৰন্থ। 
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জপছত কৰ্জতয়া (উহুদৰ) শ্বহীদসকলৰ কবৰৰ ওচৰত আজহদলা, কতদখদত ক’কল: 
“এইদবাৰ আমাৰ ভাইসকলৰ কবৰ।”3  
এই কবৰস্থানৰ বাদব ককাদনা জনধযাজৰত দুআ নাই। জনশ্চয় কসই দুআদটাদৱই পাঠ 
কৰা উজচত জৰ্দটা নবী চাল্লাল্লাহু আলাইজহ অছাল্লাদম কতওঁৰ ছাহাবীসকলক 
জশো জদদছ। কৰ্জতয়া কতওঁদলাদক কবৰস্থান জিয়াৰত কজৰজছল কতজতয়া ককজছল: 

مُ »  تقدمينالمس للا يرحم ََلِحقُوَن، بُِكمْْ للاُْ َشاءَْ إِنْْ َوإِنَّا ُمْؤِمنِيَن، قَْومْ  َدارَْ َعلَْيُكمْْ السََّلا
«العافية ولكم لنا للا نسأل والمستأخرين، منكم  

“কহ মুজমন কবৰবাসীসকল! আদপানাদলাকৰ প্ৰজত ছালাম, জনশ্চয় আজমও ইন শ্বা 
আল্লাহ আদপানাদলাকৰ লগত জমজলত হম। আদপানাদলাদক জৰ্সকদল অগ্ৰগামী 

কহদছ আৰু জৰ্সকদল জপছত আজহব, আল্লাদহ কতওঁদলাকৰ প্ৰজত ৰহম কৰক! 
আজম আমাৰ আৰু আদপানাদলাকৰ বাদব জনৰাপত্তা কামনা কদৰা।”4 
আনহাদত মজহলাসকলৰ বাদব কবৰ জিয়াৰত কৰা কবধ নহয়, জকয়দনা নবী 
চাল্লাল্লাহু আলাইজহ অছাল্লাদম ককদছ:  

.«القبور زوارات هللا لعن»  
“‘আল্লাদহ কবজছ কবজছ কবৰ জিয়াৰতকাৰীণী নাৰীসকলৰ প্ৰজত অজভশাপ 
কজৰদছ।”5 
তৃতীয়: উহুদ পাহাৰৰ ওচৰত জৰ্সকল শ্বহীদক দািন কৰা কহদছেঃ 
িাজবৰ ইবনু আজিল্লাহ ৰাজদয়াল্লাহু আনহুৰ পৰা বজণযত, নবী চাল্লাল্লাহু আলাইজহ 
অছাল্লাদম উহুদ ৰু্দ্ধত জনহতসকলৰ মািত প্ৰদতযক দুিনক এটা কাদপাৰত 
ৰাজখজছল আৰু ককজছল: “এওঁদলাকৰ মািত ককাৰআন কাৰ কবজছ মুখস্ত আদছ? 
কৰ্জতয়া কতওঁদলাকৰ উভয়ৰ মািত এিনৰ প্ৰজত ইজঙ্গত কৰা কহজছল, কতজতয়া 
কতওঁ তাক কবৰত আগদত ৰাজখজছল আৰু ককজছল মই এওঁদলাকৰ ওপৰত 

                                           
3 মুছনাদদ ইমাম আহমাদ: ১/১৬১, আবু দাঊদ, হাদীছ নং ২০৪৩ 
4 ছহীহ মুছজলম,হাদীছ নং ৯৭৪ 
5 জতৰজমিী, হাদীছ নং ৩/৩৭২ 
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সােী থাজকদলা।” আৰু কতওঁ িানাৰ্া আৰু গুছল জনজদয়ালক কতওঁদলাকক 
কতওঁদলাকৰ কতি থকা অৱস্থাদতই দািন কৰাৰ হুকুম জদজছল। 
উহুদত দািনকৃত উদল্লখদৰ্াগয শ্বহীদসকল: 
হামিা ইবন আিুল মুত্তাজলব, মুছ‘আব ইবন উমাইৰ, আিুল্লাহ ইবন আমৰ 
ইবন হাৰাম, আমৰ ইবন িামূহ, ছা‘দ ইবন ৰাবী‘, খাদৰিা ইবন িাদয়দ, 
নু‘মান ইবন মাজলক ৰাজদয়াল্লাহু আনহুম প্ৰমুখ।6 
ইবদন নাজ্জাদৰ ককদছ: “বতযমান শ্বহীদসকলৰ কবৰসমূহৰ মািত হামিা 
ৰাজদয়াল্লাহু আনহুৰ কবৰৰ বাজহদৰ আন কাদৰা কবৰ জচজন কপাৱা নাৰ্ায়....। 
তাত অৱজশষ্ট কবৰসমূহৰ বাদব জকছুমান শীল স্থাপন কৰা আদছ, ৰ্াদত জচজন 
কপাৱা ৰ্ায় কৰ্, কসইদবাৰ কতওঁদলাকৰ কবৰ...।”7 
ইমাম ত্বাবাৰীদয় ককদছ: “উহুদ পাহাৰৰ জকবলামুখী শ্বহীদসকলৰ কবৰ আদছ, 
জৰ্সকদল ৰাছুলুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইজহ অছাল্লামৰ সনু্মখত জনহত কহজছল। 
কতওঁদলাকৰ মািৰ পৰা হামিা আৰু কতওঁৰ ভাজগন আিুল্লাহ ইবন িাহাশ্বৰ 
কবৰৰ বাজহদৰ আন কাদৰা কবৰ জ্ঞাত নহয়। হামিা ৰাজদয়াল্লাহু আনহুৰ 
শ্বাহাদাত বৰণ কৰা স্থানৰ উত্তৰ জদশত ভাদল জকছুমান শীল আদছ, কসই 
সম্পদকয ককাৱা হয় কৰ্, কসইদবাদৰই কহদছ শ্বহীদসকলৰ কবৰ। এইদদৰ কতওৰঁ 

শ্বাহাদাতৰ স্থানৰ পজশ্চম িাদল আৰু জকছুমান শীল কথাৱা আদছ, কসইদবাৰৰ 
জবেদয়ও ককাৱা হয় কৰ্, কসইদবাৰও শ্বহীদসকলৰ কবৰ; জকন্তু কসয়া ছহীহ সূত্ৰত 
বজণযত কহাৱা নাই। জকছুমান “আল-মাগাৰ্ী” গ্ৰন্থত আদছ, এই কবৰসমূহ কসই 
সকল কলাকৰ জৰ্সকল জনহত কহজছল ওমৰ ৰাজদয়াল্লাহু আনহুৰ জখলািতকালত 
ৰামাদাৰ বছৰ।8 

                                           
6 ওৱাজকদী ৰজচত আল-মাগাৰ্ী: ১/৩১০ 
7 চাওঁক: আদ- দুৰৰাতুছ ছামীন, পৃ: ৯৮-৯৯ 
8 চাওঁক: আত-তা‘ৰীি: ১২৫-১২৬ 
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চতুথয: ইয়াত সংঘজটত কহাৱা জকছুমান ছুন্নত পজৰপন্থী জবেয় জৰ্দটাত পজতত 
কহাৱাৰ পৰা সতকয থকা িৰুৰী: 
জিয়াৰতকাৰীৰ বাদব জিয়াৰতৰ কেত্ৰত নবী চাল্লাল্লাহু আলাইজহ অছাল্লামৰ 
ছুন্নত পদ্ধজত জনজশ্চত কহাৱা আৰু ছুন্নত পজৰপন্থী জবেয়ত পজতত কহাৱাৰ পৰা 
সতকয কহাৱা িৰুৰী, জৰ্দটা কতওঁক গুনাহত পজতত কজৰব বা কতওঁৰ কছাৱাব 
হ্ৰাস কজৰ জদব। তলত এদনকুৱা জকছুমান ছুন্নত পজৰপন্থী জবেয় উদল্লখ কৰা হ’ল 
জৰ্দবাৰ কামত জকছুমান জিয়াৰতকাৰী সচৰাচৰ পজতত কহ থাদক, কসদয় ৰ্াদত 
জিয়াৰতকাৰীসকল এদনকুৱা কামত পজতত কহাৱাৰ পৰা জবৰত থাদক তাদৰ 
জকছুমান কাম উদল্লখ কজৰদলা: 
১. উহুদৰ শ্বহীদসকলৰ কবৰ জিয়াৰতৰ বাদব বৃহস্পজতবাৰক জনধযাৰণ কজৰ 
কলাৱা। 
২. উহুদৰ শ্বহীদসকলক আহ্বান কৰা, জবদশেলক হামিা ৰাজদয়াল্লাহু আনহুক। 
এইদদৰ কতওঁদলাকৰ ওচৰত িজৰয়াদ কৰা, সহায় কামনা কৰা আৰু 
কতওঁদলাকৰ বাদব মান্নত কৰা। 
৩. হামিা ৰাজদয়াল্লাহু আনহু বা অনযানয উহুদৰ শ্বহীদসকলৰ কবৰ জিয়াৰতৰ 
বাদব জকছুমান দুআ জনধযাৰণ কজৰ কলাৱা। 
৪. জিয়াৰতকাৰীৰ মূৰ নত কজৰ উভয় হাত বুকুত অথবা নাভীৰ তলত বাজি 
ছালাতত জথয় কহাৱাৰ দদৰ জথয় কহ অৱস্থান কৰা। 
৫. কবৰস্থান অথবা পাশ্বযৱতযী ঠাইত শসয দানা, খাদযদ্ৰৱয বা টকা-পয়চা জনদেপ 
কৰা। 
৬. নাৰী-পুৰুেৰ অবাধ সংজমশ্ৰণ, ৰ্াৰ িলত সাধাৰণদত জিতনা সংঘজটত হয়। 
৭. নাৰীসকলৰ কবৰ জিয়াৰত কৰা। 
৮. কবৰস্থানৰ জখৰকীৰ গ্ৰীলত সুতা বাজি জদয়া। 
৯. শ্বহীদসকলৰ কবৰত জবলাপ কৰা। 
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১০. জিয়াৰতকাৰীৰ ‘ৰূমাহ’ পাহাৰত আদৰাহণ কজৰ বৰকত গ্ৰহণ কৰা, 
এদনকুৱা জবশ্বাস কপােণ কজৰ কৰ্, ইয়াত জকছুমান ছাহাবীৰ পদচাৰণা কহদছ। 
১১. “ৰূমাহ” পাহাৰৰ শীলৰ িাৰা বৰকত গ্ৰহণ কৰা আৰু তাৰ িাদল মুখ কজৰ 
ছালাত আদায় কৰা আৰু তাৰ ওপৰত ছািদাহ কৰা। 
১২. উহুদ পাহাৰৰ িাদল অগ্ৰসৰ কহাৱা, তাত কগ সুতা আজদ বাজি জদয়া আৰু 
আল্লাদহ জৰ্দবাৰ দুআৰ অনুমজত জদয়া নাই এদনকুৱা অদূ্ভত দুআ পাঠ কজৰবলল 
সদচষ্ট কহাৱা। 
১৩. আদকৌ জকছুমান স্থান জিয়াৰত কৰা এদনকুৱা জবশ্বাস কপােণ কজৰ কৰ্, তাত 
ৰাছুল চাল্লাল্লাহু আলাইজহ অছাল্লামৰ জচহ্ন আদছ। কৰ্দন, ককাদনা শীল বা আন 
ককানা বস্তু ইতযাজদ। 

সমাপ্ত 
 


