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মদীনাতু�বীর িযয়ারত  
মদীনাতু�বী : ঐ সকল পূণয  ূিম হহত যাহক আ�াহ তাআলা মিহমািিত 

কহরহছন এবং তার দশরন    সখাহন সালাত আদাহয়র জনয বাািত 

স য়াহবর বযববা কহরহছনন মসিজহদ নববীর  িযলত হল-  সিট ঐ 

িতন মসিজহদর ি�তীয়তম,  যখাহন সালাত পাা   ইবাদহতর জনয 

স র করা যায়ন আবু হরাইরা () হহত বিণরত নবী () এরশাদ 

কহরন:  

مسيجد ملسجد مررم،  امسجد  ذام  املسجد دد ملراي  ىال ىل ثغثة �ال «
 »مقىص

একমা� িতনিট মসিজহদর উহ�হশয স র করা যায়ন মসিজহদ হারাম, 
আমার এই মসিজদ, এবং মসিজহদ আকসান০F

1 এই জহনয আ�াহ 

তাআলা  সখাহন সালাত আদাহয়র স য়াবহক বহুহণ বৃি� কহরহছনন 

আ�ু�াহ িবন যুবাহয়র () বহলন :  

 مسجد  رن من خصال الةة ادمي هومال ىال ملسجد مررم،  االةة ف الةة ف«
 »الةة ف ذام ن ميئةملسجد مررم، خاضل م

                                                           
1 বুখারী-১৮৯, মুসিলম-৩৩৮৪ 
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আমার মসিজহদর এ  য়া� সালাত মসিজহদ হারাম বযািতত  নয 

মিসজহদ এক হাজার সালাত হহত উ�ম, এবং মসিজহদ হারাহম এক 

 য়া� সালাত এই মসিজহদ একশ সালাত হহত উ�মন১

2 

মসিজহদ নববীর িযয়ারহতর সাহথ হহজর িবধাহনর  কান স�কর  নইন 

তহব উলামাগণ হহজর িবধান আহলাচনার পর এ িবষয় এই জহনয 

উহ�খ কহরনন  যহহতু হাজীহদর ি�তীয় বার হজ করা স�ব না  হহত 

পাহরন এই জনযই হহজর পূহবর বা পহর মসিজহদ নববীর দশরহন আনহী 

হয় সুহযাগ িনকট হ য়ার কারহণন  

কবর িযয়ারহতর উহ�হশয স র করা যাহব িক?  

পূবরবতরী আহলমগহণর িকতাহব রাসূল () এর কবর িযয়ারত উহ�হশয 

স র ৈবধতা স�হকর  কাহনা িবষয় পা য়া যায় না বরং ইহা এমন 

আহলাচনা যার উৎস কৃি�ম  ালবাসা, হটকািরতা   শরীয়হতর 

সীমাল�নন এটা এমন  কাহনা িবষয় নয় যার �ত� আহলাচনার 

�হয়াজন আহছন এ স�হকর পরবতরী আহলমগণ িকছু আহলাচনা 

কহরহছনন তহব আমাহদর জনয তাই যহথথ যার উপর এই উ�হতর 

পূবরসূরীগণ   ইমামগণ আহছনন  

                                                           
2 আহমদ : ১৫৬৮৫ 
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উহ�খয মদীনাতু�বীহত  য যাহব  স একমা� মসিজহদর উহ�হশয যাহবন 

 যহহতু মসিজহদর উহ�হশয স র করার ৈবধতা আহছন চাই  সখাহন 

কবর থাকুক বা না থাকুকন  তঃপর  স কবহরর িনকহট আসহব এবং 

শরীয়ত  নুযায়ী িযয়ারত করহবন  যমন ইসলামী শহরুিলহত সাধারণ 

মুসিলমহদর কবর িযয়ারত করা হয়, উপহদশ নহণ   কবরবাসীর জনয 

 দা‘আর উহ�হশযন  য শরীয়াহতর বণরনা িনহয় গহবষণা করহব  স 

 বগত হহব  য, মসিজহদ নববীর দশরন    সখাহন সালাত আদায় হহ� 

 নুহমািদত এবং  য এর িবপরীত দাবী করহব  স �মান উপবাপন 

করহবন তহকরর খািতহর যিদ  মহন   ন য়া হয়  য, রাসূল ()  এর 

কবর দশরহনর উহ�হশয স র মুমাহাব বা  য়ািজবন তাহহল �মাণ 

 কাথায়?  সাহাবাহয়  করাম বা তাহব‘ঈগণ িক এমনটা কহরহছন?  এ 

জহনযই ইমাম মাহলক (র.) এই ধরহনর কথা বলাহক  পছ� কহরহছন 

মু য়া�া িকতাহব উহ�খ কহরহছনন রাসূল () বহলন :  

تاام ىبورخنبديئيم ممج ال  عل ى   اثغي يعبد  ىه د بضا م  ع ىو، «
 »مسيجد
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 হ আ�াহ! আপিন আমার কবরহক মূিতর তুলয করহবন না যার উপাসনা 

করা হয়ন আ�াহ ঐ জািতর  উপর কহঠার রাগািিত হহয়হছন যারা �ীয় 

নবীহদর কবরহক মসিজদ বািনহয়হছন২

3 

 তএব, �হতযক মুসিলহমর শরীয়ত  নুযায়ী চলা কতরবয এবং রাসূল 

() এর  নুসরহণ সহচথ থাকা, তার সু�াত  ক  গাপহন   �কাহশয 

মজবুত াহব আকহা ধরা, তাহক  ালবাসা   স�ান করা এবং যারা  

তাহক  ালবাহস তাহদর সহ� ব�ু� রাখার আর শ�তা  পাষনকারীহদর 

সহ� শ�তা রাখা কতরবযন জানা উিচত, তার  নুসরণ বযতীত আ�াহ 

তাআলা পযর্  পপছা স�ব নয়,  িধকাংশ ইমাম �মাণ কহরহছন  য, 
রাসূল () এর কবর িযয়ারহতর  িযলত স�িকরত হাদীসসমূহ 

ি ি�হীনন যা �ারা �মাণ উপবান করা উপযু� নয় এবং উহ�খহযাগয 

 কাহনা ন�কার তা বণরনা  কহরন িনন  

মসিজহদ �হবহশর নীিতমালা :  

সু�াত হল ডান পা িদহয় মসিজহদ �হবশ করহব এবং বলহব  যমন 

 নযানয মসিজহদ �হবহশর সময় বলা হয়ত 

رر  ننو   اما   ل منومب مسم م  املةةة املسة، ع رهو  م   مج مب«

 3F4»رح ك

                                                           
3 মুয়া�া ইমাম মাহলক : ১/১৭২ 
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আহরা বলহব :  

 4F٥»خبونني  مصعظدم ا�وجيه ملكر�م اهغطينه مصقديم من ملددطين ملرجدم«

 তঃপর তািহয়যাতুল মসিজদ িহসাহব দুই রাকাত সালাত পাহবন আবু 

কাতাদাহ আসসুলামী হহত বিণরত, রাসূল () বহলন :  

 »� ر�ع � م  ملسجد اة لغ  ات يةدىنم درل خا«

“যখন  কউ মসিজহদ �হবশ করহব, তখন দুই রাকাত সালাত আদাহয়র 

পর বসহবন”৫F

6  

সহীহ মুসিলহম আহছ, কা‘ব ইবন মাহলক () বহলন, “রাসূল () 

সকল স র  থহক পূবরাহ� ি রহতন এবং সবর�থম মসিজহদ �হবশ 

কহর দুই রাকাত সালাত আদায় করহতন  তঃপর বসহতনন৬F

7  

আর স�ব হহল র যাহ   িম�হরর মধযবতরী বাহন সালাত আদাহয়র 

 চথা করহবন  যহহতু তার িবহশষ  িযলত রহয়হছন আবু হরাইরা () 

হহত বিণরত, রাসূল () বহলন : 

                                                                                                            
4 ইবহন মাযাহ : ৭৭১ 
5 আবু দাউদ : ৪৬৬ 
6 বুখারী ৪৪৪, মুসিলম ১৬৫৪ 
7 মুসিলম: ১৬৫৯ 
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 »مين� نرب امغ   را ة من ر�ين موغة امغ   ع اوض«

“আমার ঘর   িম�হরর মধযবতরী বান জা�াহতর একিট  ংশ, আর 

আমার িম�র হাউহজর উপর বািপতন৭F

8”  

আর স�ব না হহল  য  কাহনা বাহন সালাত আদায় কহর িনহবন আর 

এটা হহল জামাতিবহীন সালাহতর  কহ�, জামাহতর সাহথ সালাত 

আদাহয়র  কহ� ইমাহমর কাছাকািছ �থম কাতাহরর �িত সহচথ হহবন 

কারণ এিটই উ�মন রাসূল ()  বহলন : 

دمء املةال مقا  ثم لم لدام ىال خن �س يموم بغده لو يعغم مليم مي ف مل«
 »اله يموم

“আযান   �থম কাতাহর কত মযরাদা মানুষ যিদ জানত, তাহহল লটারী 

করার দরকার হহল  লটারী কহর তাহত  ংশ নহণ করতন”৮F

9 

রাসূল ()   তার দুই স�ীর কবর িযয়ারত :  

 রয বা তািহয়যাতুল মসিজদ সালাত আদাহয়র পর িনহ�র িনয়ম 

 নুযায়ী রাসূল () এবং তার দুই সাথী আবু বকর রা.   উমার রা. 

 ক সালাম িদহত যাহবন  

                                                           
8 বুখারী-১১৯৫ 
9 বুখারী : ৬১৫, মুসিলম : ৯৮১ 
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১ন িকবলা িপঠ কহর কবরমুখী হহয় রাসূল () এর কবহরর সামহন 

দািাহয় বলহব :  

 .ملسة، بغدك خييي مل  ارحة م  ا�ر�ته

উপযু�  কাহনা শ� বৃি�হত  সুিবধা  নই,  যমন : 

يي رغدل م   اخمدغه ع ااده  ارنته من رغقه  خهيد خنك ىد  ملسة، بغدك 
  .نغا  ملرهيصة  اخدية مقمينة  انةةة مقمة  اجيذد  ف م  اق جييدال

শধু �থমটা বলহল   সুিবধা  নইন  

ইবহন উমার () সালাম  দ য়ার সময় বলহতন :  

 .خن ، بغدك يي ملسة، بغدك يي رهو  م   ملسة، بغدك يي خني ن�ر  ملسة

 তঃপর চহল  যহতনন  

২ন  তঃপর এক হাত পিরমান ডান িদহক এিগহয় আবুবকর () এর 

কবহরর সামহন এহস সালাম িদহবন বলহব :  

ملسة، بغدك يي خني ن�ر  ملسة، بغدك يي خمن ملممغ�  رض م  بغك اجزمك 
 .بن خمة �مد رنم

 তঃপর চহল যাহবন িকবলামূখী বা কবরমুখী হহয়  দা‘আর জনয 

 ববান করহব নান ইমাম মািলক (র.) বহলন : রাসূহলর কবহরর িনকট 
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 দা‘আ করা স�হকর  কাহনা �মাণািদ পা য়া যায় না, তহব সালাম 

করহবন  যমন ইবহন উমার () করহতনন ইবনুল জা যী (র.) বহলন : 

 দা‘আর জনয কবহর যা য়া মাকরহন ইবহন তাইিময়া রহ. বহলন, 

 দা‘আর জনয কবহরর উহ�হশয র য়ানা হ য়া,  দা‘আর জনয  সখাহন 

 ববান করা মাকরহন৯

10 

রাসূল ()   তার সাথী�য়হক আদহবর সাহথ িনচু �হর সালাম িদহবন 

উচু�র মসিজহদ সবরাববায় িনিষ�ন িবহশষত রাসূহলর () মসিজহদ   

তার কবহরর িনকট, সহী বুখারীহত বিণরত আহছ, সািয়ব িবন ইয়াযীদ 

() বহলন : আিম মসিজহদ ঘুিমহয় িক দািাহয় িছলাম হঠাৎ  ক  যন 

 খাচা িদহলন,  দিখ উমার িবন খা�াব (), িতিন বলহলন, যা  এই 

দুই জনহক িনহয় এস! আিম তাহদর দুজনহক িনহয় এলাম, িতিন 

তাহদরহক �� করহলন  তামরা কারা?  তারা বলহলা আমরা তাহয়হ র 

বািস�ান বলহলন  তামরা যিদ এই শহরবাসী হহত তাহহল  তামাহদরহক 

এমন �হার করতাম  য বযাথা  নু ব করহতন  তামরা আ�াহর 

রাসূহলর মসিজহদ উচু আ য়াজ করহছান১০

11 

                                                           
10  াত য়াহয় ইবহন তাইিময়যাহ : ২৪ /৩৫৮ 
11 বুখারী : ৪৭০ 
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রাসূল   তার দুই সাথীর কবহর দীঘরকণ  দা‘আ বা  ববান না করান 

 কান একজন সাহাবী  িনহজর জনয কবহরর পাহশ দািাহয়  দা‘আ 

কহরন িনন কারণ এটা িবদআত এবং  কাহনা একজন আিলম  

কবরমুিখ হহয়  দা‘আ করহত বহলন িনন বরং সাহাবাহয়  করাম 

মসিজহদ  দা‘আ করহতন, র যা তাহদর উহ�শয িছল না, না কবর িপঠ 

কহর, না কবরমুখী হহয়ন  

ইমাম মাহলক র. হহত  য ঘটনা বণরনা করা হয়  য, ‘িতিন আ�াসী 

খলী া মনসূরহক কবরমুখী হহয়  দা‘আ করহত বহলহছন’ এটা তার 

উপর  পবাদ আহরাপন ইবহন তাইিময়া রহ. বহলন: ছাহাবাহয়  করাম, 
তাহব‘ঈন, ইমামগণ   পূবরবতরী মাশাহয়খগহণর  কউ নবী বা  লীগহণর 

কবহরর িনকট  দা‘আ করহল তা কবুল হ য়ার কথা বহলন িন এবং 

তাহদর মহধয  কউ বহলন িন  য নবী বা সাহলহীনহদর কবহর  দা‘আ 

করা  নযবাহন  দা‘আ করা হহত উ�ম, এবং  সখাহন সালাত পাা 

 নযবাহন নামায হহত উ�ম, এবং তাহদর মহধয  কউ এসব কবহরর 

িনকট সালাত    দা‘আর জনয  চথা  কহরন িনন তারা শধু কবরবাসীর 

জনয  দা‘আ   তাহদর সালাম �দাহনর  বকাশ টুকু িদহতন১১

12 এবং 

উহ�শয  তা শধু নবী ()  ক সালাম  দ য়া   তার �িত দরদ পাঠ 

                                                           
12  হতায়াহয় ইবহন তাইিময়া: ২৭/৯১৬ 
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করান এর  িতির� িকছু করহল  যমন  সখাহন  ববান  বিশ  বিশ 

সালাম   দুরদ পাঠ, এুিল ইমাম মাহলক র.  পছ� কহরহছন এবং 

িতিন বহলহছন এটা িবদআত যা পূবরবতরীহদর  থহক �মািণত নয়ন আর 

উ�হতর পরবতরী  ংশ পূবরবতরীহদর  নুসরণ বযতীত সংহশািধত হহত 

পাহর নান১২

13 

িকছু সংখযক সু ীবাদী ধারণা রাহখ  য, রাসূহলর র জায় সালাম 

�দাহনর সময়  ্হরর উপিবিত  চাখ  বনত রাখা, ডাহন বাহম না 

তাকাহনা, িবরতা, িবনয়  বল�ন জররীন এ ধরহণর  কান �মাণ  নই, 
কথা হহলা আদব বজায়  রহখ ছালাম  দ য়া, যাহত �র উচু না হয়, 

কবর   মৃতুযর  রণ পিরপ�ী  কান আচরণ �কাশ না পায়ন  

 যমন ইমাম মাহলক র.  য  কউ মসিজহদ �হবশ করহল রাসূহলর 

কবহরর িনকট আসহত হহব, মদীনাবাসীহদর এই রকম করা িতিন 

 পছ� কহরহছনন পূবরসূরীগণ  তা এমন কহরনিন, বরং তারা মসিজহদ 

এহস আবু বকর, উমার উসমান   আলী রা. এর িপছহন নামায 

পাহতন, তারা সালাহত বলহতন: ‘আ�ালামু আলাইকা আইউহা�ািবয়ুয 

 য়া রাহমাতু�ািহ  য়া বারাকাতুহ’  তঃপর তারা নামায  শষ কহর 

বসহতন বা  বর হহয়  যহতনন িক� সালাম  দয়ার জনয কবহরর কাহছ 

                                                           
13  ত য়াহয় তাইিময়া-২৭/৩৮৪ 
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আসহতন নান তারা জানহতন সালাহতর মহধয দরদ   সালাম পিরপূণর 

  উ�মন১৩

14 

সাহাবাহয় িকরাম িছহলন �ণর যুহগর �ণর মানব, তারা িছহলন উ�হতর 

মহধয সু�াত স�হ� সবরািধক কানী   আনুগতযকারী, তাহদর মহধয হহত 

 কউ তাঁর িনকট এহস পরীকা�রপ �� করত না  য, তারা িক িবষহয় 

ঝগাা কহরহছ?  এমনিক শয়তান  তাহদর এই �হরাচনা িদহত পারত 

না  য  তামরা তাঁর িনকট িগহয় বৃিথ দাবী কর, তার মাধযহম আ�াহর 

িনকট সাহাযয চা , বা কমা �াথরনা করা ন বরং সাহাবাহয়  করাহমর 

  যাস িছল; তাহদর কাহরা িনহজর জনয  দা‘আর �হয়াজন হহল 

মসিজহদ িগহয় িকবলামূখী হহয়  দা‘আ করহতন,  যমন তারা রাসূহলর 

জীব�শায় করহতন,  তএব তারা রাসূহলর কবর বা হজরার িনকট 

িগহয়  দা‘আ করহতন নান  

 

 নুরপ যখন ছাহাবাহয়  করাম খুলা াহয় রাহশদীন বা  নয কাহরা সহ� 

সাকাহতর উহ�হশয স র  থহক আসহতন, তখন তারা মসিজহদ িগহয় 

নামায আদায় করহতন   সালাহতর মহধযই রাসূহলর �িত দরদ   

সালাম  পশ করহতন এবং মসিজহদ �হবশ    বর হ য়ার সময় 
                                                           
14 আল  ত য়া: ২৬/৩৮৬ 
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 দা‘আ পাহঠর মাধযহম দুরদ   সালাম  �রণ করহতন, �ত� াহব 

কবহরর িনকট িগহয় সালাম িদহতন না দুরদ  পাহতন না, কারণ তারা 

জানহতন রাসূল () তাহদরহক এ িবষহয় আহদশ কহরন িনন তহব 

ইবহন উমার () স র  থহক ি রহল রাসূহলর কবহরর িনকট িগহয় 

তাহক   তার সাথী�য়হক সালাম করহতনন ইবহন উমার () বযতীত 

 নয  কান ছাহাবী এমন কহরন িনন এমনিক খুলা াহয় রাহশদীন  তা 

হহজর স র যা য়া বা ি রার সময় এমন কহরন িন, তাহদর কারণ 

তাহদর িনকট এটা  কাহনা সু�তই নয়ন১৪

15 

রাসূহলর মসিজহদর িবদায় জানাহনা যাহব িক?  

 কাহনা  কাহনা  লাক উহ�খ কহরহছন  য, রাসূহলর মসিজহদ দু’রাকাত 

নামায আদায়    দা‘আর মাধযহম িবদায় জানাহনা যাহব,16 তহব 

শরীয়হত এর  কাহনা �মান  নইন কারণ নবী ()  ক মদীনা হহত 

 বর হ য়ার সময় এ ধরহণর  কাহনা আমল করহত  দখা যায় িনন বরং 

কাবা শরী হক িবদায় জানাহনা তাঁর  থহক �মািণত আহছন ম�া  থহক 

 বর হ য়ার সময় ছাহাবাহয়  করামহক উহ�শয কহর িতিন বহলিছহলন :  

 »د  مصطومفجعغوم خرر بيد م نيلم«

                                                           
15 আল- াতা য়া : ২৭/৩৮৬ 
16 আলআযকার িলননববী : ১৮৪-১৮৫ 
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তা য়াহ র মাধযহম বায়তু�াহর সাহথ সবরহশষ চুি� স�াদন কহর 

না ন মসিজদ  থহক  বর হ য়ার সময় বাম পা িদহয়  বর হহব এবং 

এই  দা‘আ পাহব  যমন  নযানয মসিজদ  থহক  বর হ য়ার সময় 

পাা হয়ন 

نومب مسم م  املةةة املسة، ع رهو  م   مج مبرر  ننو  اما   ل خ«
 16F١٧»اضغك

িযয়ারহতর সময় িনিষ� িবষয়াবলী 

১. কবহরর ত য়া , চু�ন   মাহসহ করান  

কবর িযয়ারহতর সময় কবরহক ত য়া  করা, মাহসহ করা   চু�ন 

করা যাহব নান ইবহন তাইিময়া রহ. বহলন: ‘পূবরবতরী  নুকরণীয় 

ইমামগণ একথার উপর ঐকমতয হহয়হছন  য,  য বযি� রাসূহলর 

কবহরর িনকট িগহয় রাসূলহক () সালাম করহব, তার জনয রাসূহলর 

হজরা চু�ন করা   মাহসহ করা মুমাহাব নয়ন যাহত কহর সৃিথর ঘর 

�থার ঘহরর সমতুলয না হহয় যায়ন আর রাসূল () বহলহছন: 

 »مج ال  عل ى   اثغي يعبد«

                                                           
17 িতরিমিয : ৩১৪ 
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“ হ আ�াহ আমার কবরহক মূিতরতূলয ইবাদতগাহ বািন  নান”  

 তএব সকল বনী আদহমর  নতা রাসূলু�াহ  () এর কবহরর যখন 

এই নীিতন তখন  হনযর কবর মাহসহ   চু�ন করার  কান ��ই 

আহস নান১৭

18 িতিন আহরা বহলন; একমা� কাবা শরী  তা য়া  করা 

যাহব এবং দুই ডান  কাহন (রকহন ইয়ামানী) হাত বুলাহনা যাহব   

হাজহর আস য়াদ চু�ন করা যাহব, এছাাা মসিজহদ নববী, মসিজহদ 

আকসা,    নযানয সকল মসিজহদর তা য়া , মাহসহ   চু�ন করা 

জাহয়য হহব নান  তএব কাহরা জনয রাসূহলর র যা, বায়তুল 

মুকা�াহসর পাথর, আরা া    নযানয পাহাহার চূাা তা য়া  করা 

জাহয়য হহব নান এক কথায়, কাবা বযতীত পৃিথবীর  নয  কাহনা বানহক 

তা য়া  করা জাহয়য নয়ন  য  নয বাহনর ত য়াহ র ৈবধতা িববাস 

কহর  স ঐ বযি�  থহক িনকৃথ  য কাবা বযতীত  নয িদহক ি হর নামায 

আদায় জাহয়য মহন কহরন’  

ইবহন তাইিময়া রহ. আহরা বহলন: ‘ য হজরায় রাসূহলর কবর আহছ 

 সই হজরায় শরয়ী ইবাদহতর  কাহনা িবহশষ�  নইন১৮

19 আর  য  কান 

কবর মাহসহ করা, চু�ন করা,  চায়াল ঘসা সবরস�িত  হম িনিষ�ন 

                                                           
18  াত য়া ইবহন তাইিময়া-২৬/৯৮ 
19  ত য়াহয় ইবহন তাইিময়া-২৭/১০ 
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এমনিক  সটা নবীহদর কবর হহল , পূবরসূরীহদর  থহক তা বিণরত 

হহয়হছ;  যন মানুষ  সখাহন  পপছহত না পাহর, দশরনাথরীহদর সরাসির 

 পপছার  কাহনা পথ রাখা হয় িন, দশরনাথরী সংকুলাহনর মত �শম 

জায়গা  রাখা হয় িন, কবর  দখা যায় এমন জানালা  রাখা হয় িন, 
এক কথায় কবর পযর্  পপছা বা তা  দখার মত  কান বযববাই রাখা 

হয় িন,  যন মানুষ তার কবরহক ঈদগাহ বা মুিতর সাবযম করহত না 

পাহরন১৯

20 

 নুরপ কবহরর �াচীর মাহসহ করা যাহব না, ইমাম আহমদ রহ. বহলন 

: আিম এ স�হকর জািন না, আসলাম র. বহলন মদীনাবাসী বা বা 

আিলমগণহক রাসূহলর কবর �শর করহত  দিখ িন, তারা এক পাহবর 

দািাহয় তাহক সালাম করহতনন আবু আ�ু�াহ বহলন : ইবহন উমার 

() এমিন করহতনন আর এ আচরণ যিদ আ�াহর ইবাদত   

রাসূহলর স�ানাহথর করা হয় তাহহল তা িশকর বহল গণয হহবন ইবহন 

আ�াস () মুআিবয়া () এর কাবা শরীহ র বাম  কাণ �শর করা 

 পছ� কহরহছনন  থচ এ �শর ডান  কাহণ করা ৈবধন আর হজরা 

বা �াচীর �হশরর মহধযই রাসূহলর  ালবাসা বা স�ান নয়, বরং 

�কাহশয    গাপহন তার  নুসরণ এবং তার শরীয়হতর মহধয নতুন 

                                                           
20  ত য়াহয় ইবহন তাইিময়া-২৭/৮ 
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িবদআত চালু না করার মহধযই �কৃত  ালবাসা   স�ান িনিহতন 

 যমন আ�াহ তাআলা বহলন : 

ُّوَن  إِن ُكنُتمۡ  قُۡل  ﴿ ِ َ فَ ٱُُ ُ ٱُ�ُم ُُِۡ َُُِّعوِ� ُ�ۡ ٱَّ  ]  ٣١: م  بمرمن[ ﴾َّ

“আপিন বলুন, যিদ  তামরা আ�াহহক  ালবাস, তহব  তামরা আমার 

 নুসরণ করন তাহহল আ�াহ  তামাহদর  াহলাবাসহবনন”২০F

21 

আর র যার  দয়াল যিদ এমিন আ্িরকতাবশতঃ বা  খলার ছহল �শর 

করা হয়, তাহহল তা  ুল হহব, যার �ারা  কাহনা  ায়দা  নইন তাছাাা 

রাসূল   সাহাবাগহণর তরীকা   সু�াহতর িবহরািধতা করা হহবন  কননা 

জাহহল   মূখররা  দহখ এটাহক ইবাদত মহন (সু�ত) কহর তারা  তা 

শর করহবন  

২ন উপকার �াি�   কিত হহত বাচহত রাসূহলর িনকট  দা‘আ করা : 

িযয়ারতকারীহক রাসূল ()  কাহনা উপকার করহবন বা কিত হহত 

রকা করহবন এই আশায় তার িনকট  দা‘আ করা যাহব না, কারণ এটা 

িশকরন আ�াহ তা‘আলা বহলন :   

ُُّ�ُم  ﴿ ََ  ََ سۡ  ُعوِ�ٓ دۡ ٱََقَل
َ
ِيَن �َسۡ ٱإِّن  لَُ�مۚۡ  َتِجۡب أ ََن َ�نۡ َتكۡ َّ َُلَدِ� سَ  ِ�ُ ُخلُوَن َيدۡ ِع

ّنَم َداِخرِ�َن  ََ  ]  ٦٠: غار[ ﴾ ٦ََ

                                                           
21 আহল-ইমরান-৩১ 
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“ তামাহদর পালনকতরা বহলন,  তামরা আমাহক ডাক, আিম সাাা  দবন 

যারা আমার ইবাদহত  হংকার কহর তারা স�রই জাহা�াহম লাি�ত 

হহয় দািখল হহবন”২১

22 

আ�াহ তা‘আলা আহরা বহরন : 

ّن  ﴿
َ
أ ۡ ٱََ ِ فََ� ََدۡ َمَ�ٰ ل ّ َِ َحدٗ ٱَع ُعواْ مَ ِجَد 

َ
ِ أ  ]  ١٨: مون[ ﴾ ١ا َّ

“আর মসিজদসমূহ আ�াহহক  রণ করার জনযন  তএব  তামরা 

আ�াহ তাআলার সাহথ কাউহক  ডহকানান”২২F

23  এবং আ�াহ তাআলা 

তার নবীহক এই মহমর আহদশ কহরহছন  য, আপিন আপনার উ�তহক 

জািনহয় িদন,  য (কাউহক উপকার   কিত করা  তা দূহর) িনহজর 

উপকার   কিত হহত রকার কমতা আমার  নইন আ�াহ বহলন : 

﴿  ٓ َّ مۡ  قُل 
َ
ٓ عٗ ِ� َ�فۡ لُِك ِ�َفۡ أ َّ َمل َشل ِ ا إ ا ًَ  ََ ََ ۚ ٱَء ل  ُ  ]  ١٨٨: مالبرمف[ ﴾ َّ

“আপিন বহল িদন, আিম আমার িনহজর কলযাণ সাধন    কলযাণ 

সাধহনর মািলক নইন িক� যা আ�াহ চান”২৩F

24  তএব, িতিন যখন 

িনহজর জনয এই কমতা রাহখন না তখন  হনযর জনয এই কমতা রাখা 

                                                           
22 মুিমন-৬০ 
23 সূরা িজন-১৮ 
24 সূরা আরা া-১৮৮ 
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িক কহর স�বন আ�াহ তাআলা তাহক এই বযাপাহর উ�তহক  ঘাষণা 

িদহত বহলন  

ٓ  قُۡل  ﴿ ََ مۡ  إِّ�ِ 
َ
ّٗ  لُِك لَُ�مۡ أ َََشدٗ ًَ  ََ ََ  ]  ٢١: مون[ ﴾ ٢ا � 

“বলুন আিম  তামাহদর কিত সাধন করার   সুপহথ আনয়ন করার 

মািলক নইন”২৪F

25 

আহয়শা () বহলন, যখন ��اخنار بدنتك مقىر আয়াতিট  বতীণর 

হয়ন তখনই রাসূল () আহদশ পালহন তৎপর হন এবং বহলন  হ 

মুহা�হদর () কনযা  াহতমা,  হ আ�ুল  মু�ািলহবর কনযা ছি য়া  হ 

আ�ুল মু�ািলহবর স�দায় আিম আ�াহর দরবাহর  তামাহদর বযাপাহর 

 কান কমতা রািখ না  তামরা আমার স�দ হহত যা চা  দাবী করহত 

পারন২৫F

26 

৩ন তার ()  থহক  দা‘আ   কমা �াথরনার �তযাশী হ য়া 

িযয়ারতকারীর জনয রাসূল আ�াহর িনকট  দা‘আ করহব বা কমা 

�াথরনা করহব এই দাবী তার িনকট করা যাহব নান কারণ মৃতুযর সাহথ 

সাহথ এই কমতা তারঁ আর  নইন িতিন বহলন :  

                                                           
25 সূরা িজন : ২১ 
26 মুসিলম : ৫০৩ 
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  »بمغهبغه ىنم مي  منن آد، منقطع «

মানুষ মারা  গহল তার আমহলর পথ ব� হহয় যায়ন২৬F

27 

তহব আ�াহ তাআলার িনহ�া� বানী- রাসূহলর জীব�শায় কাযরকর িছলন  

لَوۡ  ﴿ مۡ  ََ َُ �ّ
َ
لَُموٓ  َ َّ مۡ إِ   َُ نُفَس

َ
ْ أ ٓ  ا ل ْ َتغۡ سۡ ٱُءََك فَ ََ َا ََ ٱَفُر  َ ُم َفَر َتغۡ سۡ ٱَّ َُ َ َاْ ٱل ُد ََ َُ لََو لّرُسو

َ ََّوابٗ ٱ َِّحيمٗ َّ  ]  ٦٤: مصنسيء[ ﴾ل ل 

“তারা যখন িনহজহদর  িনথ কহরহছ, তখন যিদ তারা আপনার কাহছ 

এহস আ�াহর িনকট কমা �াথরনা করত এবং রাসূল  যিদ তাহদর জনয 

কমা চাইহতন, তাহহল  বশযই তারা আ�াহহক কমাকারী   

 মহহরবানরহপ  পতন”২৭F

28 

এই আয়াত তাঁর মৃতুযর পর তাঁর �ারা কমা চা য়ার উপর �মাণ হহব 

নান  যহহতু আ�াহ তাআলা তার বাণী مىن ظغمو  এর মহধয نى  শ� 

বযবহার কহরহছন; শ� ىنم বযবহার কহরন িনন আর ىن শ�  তীত 

কাহলর ি য়ার  কহ� �হযাজয-  িবষযৎ কাহলর  কহ� �হযাজয নয়ন 

ব�ত: উ� আয়াত তাহদর স�হকর  বতীণর, যারা রাসূহলর জীব�শায় 

িছলন  তএব, তাঁর মৃতুযর পর  নয কাহরা জনয তা �হযাজয হহব নান  

                                                           
27 মুসিলম-৪২২৩ 
28 সুরা িনসা : ৬৪ 
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 তএব, এ িবষয়ুহলা রাসূল ()   তার দুই সাথীর কবর িযয়ারহতর 

সময়  মহন চলা উিচৎন এসকল নীিতমালা িবহশষ াহব পুরষহদর জনযন 

নারীহদর জনয উ�ম হহলা, তারা রাসূহলর কবর    নয কাহরা কবর 

িযয়ারত করহব নান আবূ হরায়রা রা. বহলন রাসূল () কবর 

িযয়ারতকারীনীহক  ি শাপ িদহয়হছনন২৮

29  

মদীনা িযয়ারহতর  কহ�  নযানয বানসমূহ :  

১ন বাকী‘  গারবান দশরন  

‘বাকী‘ য় গারকাদ’ মদীনার   য্রীণ কবরবানন  যখাহন ইমাম মািলক 

র. এর বণরনা  নুযায়ী �ায় দশ হাজার ছাহাবাহক দা ন করা হহয়হছন 

 নুরপ রাসূল () পিরবাহরর িবহশষ িবহশষ বি�হক  সখাহন দা ন 

করা হহয়হছন  সখাহন শািয়ত আহছন আ�াস ইবন আ. মু�ািলব () 

উসমান () আকীল ইবন আিবতািলব () রাসূল () এর 

 িধকাংশ �ীগণ, আ�ুর রহমান ইবন আউ  রা., সা‘আদ ইবন আবী 

 য়া�াস রা. সহ �মূখ সাহাবীগণন  তএব  বাকী‘  গারবাহন সমািধত 

বযি�গণহক সালাম �দান, তাহদর জনয কমা �াথরনা    দা‘আ করার 

                                                           
29 িতরিমযী: ৩২০ 
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উহ�হশয িযয়ারত ৈবধ আহছন রাসূল স. এর  নুসরহণ বাকী  গারবান 

িযয়ারত করা উ�মন িতিন িযয়ারহতর সময় বলহতন :  

مج بررقذل   هيء م  ن�م الاقون ا�ني ىن  لسة، بغد�م دمرىو، مممغ�م«
 »نقدع مصارىد

“ হ মুিমন জনবসিত  তামাহদর �িত শাি্ বিষরত  হাক, ইনশাআ�াহ 

আমরা   তামাহদর সাহথ িমিলত হহবান  হ, আ�াহ বাকী‘র  িধবাসীহক 

কমা করন”  

বুরাইদা () বহলন : () আমাহদরহক কবর িযয়ারত িশকা  দ য়ার 

সময় এই  দা‘আ িশিখহয়হছন : 

ملسة، بغد�م خذل مايير من ملممغ� املسغم� ا�ني ىن هيء م  لةاقون  «
 .»خهل  م  لي اص�م مصعيادة

“ হ মুিমন   মুসিলম  িধবাসীগণ  তামাহদর �িত শাি্ বিষরত  হাক, 
আমরা  তামাহদর সাহথ িমিলত হহবা ইনশাআ�াহ, আমাহদর   

 তামাহদর জনয আ�াহর িনকট ম�ল কামনা কিরন২৯F

30 

আহয়শা () বহলন : আমার  ংহশর �িত রাহ�র  শষ াহগ রাসূল 

() জা�াতুল বাকীহত গমন করহতন, বলহতন, 

                                                           
30 মুসিলম : ৯৭৫ 
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ملسة، بغد�م دمر ىو، مممغ� امتي م مي توبدان بدم ممجغون ا�ني ىن هيء «
   »رىدم  ن�م ال اقون مج ىبرر قذل نقدع مصا

“ হ মুিমন  িধবাসীগণ!  তামাহদর �িত শাি্ বিষরত  হাক,  তামাহদর 

সাহথ কৃত  য়াদা বামবািয়ত হহয়হছন আগামীটা বাকী রহয়হছন 

ইনশাআ�াহ আমরা  তামাহদর সাহথ িমিলত হহবান  হ আ�াহ তুিম 

বাকী বাসীহদরহক কমা কহর দা ন”৩০ F

31  

 তএব, কাহরা জনয এর  িতির� করা ৈবধ নয়,  য  সখাহন িনহজর 

জনয  দা‘আ করহবন কারণ পূবরসূরীগণ মৃত বযি�  থহক বরকত 

হািসহলর উহ�শয বা তাহদর কবহরর িনকট িনহজহদর জনয  দা‘আর 

উহ�শয বা তাহদর �ারা  দা‘আ করাহনার জনয কবর িযয়ারত করহতন 

না বরং তারা মৃত বযি�হদর জনয  দা‘আ বা ইিমগ াহরর উহ�হশয কবর 

িযয়ারত করহতনন এতটুকুই শরীয়তস�তন  তএব,  কাহনা 

িযয়ারতকারী সীমা  িত ম কহর যিদ িনহজর জনয বা মৃত বযি� �ারা 

 দা‘আ করায় তাহহল  স সবর স�িত  হম িনিষ� কাহজ িল� হহলান৩১F

32 

 

 

                                                           
31 মুসিলম : ৯৭৪ 
32  ত য়াহয় ইবহন তাইিময়া : ২৯/১৪৩ 
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২-মসিজহদ  কাবায় সালাত আদায়ন 

মসিজহদ  কাবা  সই মসিজদ যার ি ি� হহলা তাক য়ার উপরন রাসূল 

() সবর�থম  যিদন মদীনায়  বতরণ কহরন,  সিদন িতিন এই 

মসিজদ িনমরাণ কহরনন কার  কার  মহত, আ�াহ তাআলা এই 

মসিজদ   কুবাবাসীর �শংসা কহর বহলন : 

َس َ�َ لَّمسۡ  ﴿ ّسِ
ُ
َِ يَوۡ  ِمنۡ  َوىٰ َّقۡ ٱِجٌد أ َّ

َ
ن َ�ُقوَم �ِيهِ� أ

َ
ُّ أ َح

َ
َٞ  ٍ  أ ل ََ ن  �ِيهِ َِ

َ
ُّوَن أ ِ�ُ

 َّ ََ َت ََ ْۚ َا ُ ُ�ِّب ٱََ  ُر ۡ ٱَّ ِرِ�نَ ل َّ َّ  ]  ١٠٨: ملو�ة[ ﴾ُم

“ বশযই  য মসিজহদর ি ি� রাখা হহয়হছ তাক য়ার উপর �থম িদন 

 থহক,  সিটই  তামার দাাাবার  যাগযবানন  সখাহন রহয়হছ এমন  লাক 

যারা পিব�তাহক  ালবাহস আর আ�াহ পিব�  লাকহদর 

 ালবাহসনন৩২F

33  

আয়শা রা. বহলন : রাসূল () আমর ইবন আউ   গাহ� দহশর 

 িধক রাি�  ববান কহরহছন এবং ঐ মসিজদ িনমরাণ কহরন যার ি ি� 

তাক য়ার উপরন  সখাহন িতিন সালাত পহান  তঃপর বাহহন স য়ার 

হন এবং রাি� �মন কহর সকাল পযর্ মসিজহদ নববীহত  পপহছ 

                                                           
33 সূরা তা বা-১০৮ 
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যানন৩৩

34  আ�ু�াহ ইবন উমার () বহলন, রাসূল () �হতযক 

শিনবাহর পাহয়  হহট বা বাহহন চহা মসিজহদ  কাবায় আসহতনন ইবহন 

উমার রা.   এমন কহরহছন,  নয বণরনায় আহছ  তঃপর দুরাকাত 

নামায আদায় করহতনন৩৪

35 আবু উমামা () হহত বিণরত, রাসূল () 

বহলন : 

 .»اة� اده كن بد  بمرة ء ذام ملسجد ىبيت يلتمن ررج ا«

“ য বযি� মসিজহদর কুবায় এহস নামায আদায় করহব  স উমরা 

পালহনর সমতূলয ছা য়াব �া� হহবন৩৫F

36 

৩-উহদ �া্হর শহীদাহনর িযয়ারত 

তৃতীয় িহজরীহত সংঘিটত উহদ যুহ� শহীদাহনর কবর িযয়ারত করা 

জাহয়য আহছ, তাহদর জনয  দা‘আ করা   দয়া  ালবাসা �কাশ করা 

হ য়া,  য  কান সময় িযয়ারহতর জনয যা য়া উ�মন বৃহ�িত বা 

শ বার হহত হহব এমন  কাহনা িনয়ম  নইন  

এতকণ যা আহলাচনা করা হল তা ঐ সকল বানসমূহ যার িযয়ারত 

ৈবধ আহছন এছাাা আর  কাহনা বাহনর িযয়ারত ৈবধ নয়ন যারা এ 
                                                           
34 বুখারী : ৩৯০৬ 
35 বুখারী ১১৯৩ 
36 নাসায়ী : ২:৩৭ 
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জাতীয় িযয়ারত কহর তারা রাসূল    খালা াহয় রাহশদীহনর সু�াত 

স�হকর সসকাহনর  িধকারীন  

সকল �শংসা উ য় জগহতর �িতপালক মহান আ�াহর এবং আমাহদর 

নবী মুহা�দ ()   তার সকল পিরবারবগর   সাহাবাগহনর �িত শাি্ 

  দুরদ বিষরত  হাকন 

 


