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মদীনাতু�বীর িযয়ারত
মদীনাতু�বী : ঐ সকল পূ ণয্ ভূিম হেত যােক আ�াহ তাআলা মিহমািত
কেরেছন এবং তার দশর্ন ও েসখােন সালাত আদােয়র জনয্ বাড়িত
সওয়ােবর বয্ব�া কেরেছন। মসিজেদ নববীর ফিযলত হ- েসিট ঐ
িতন মসিজেদর ি�তীয়তম, েযখােন সালাত পড়া ও ইবাদেতর জনয্
সফর করা যায়। আবু হুরাইরা () হেত বিণর্ত নবী () এরশাদ
কেরন:
 واﻤﻟﺴﺠﺪ، ومﺴﺠﺪي ﻫﺬا،»ﻻ �ﺪ الﺮﺣﺎل إﻻ إﻰﻟ ﺛﻠﺜﺔ ﺟﺪ اﻤﻟﺴﺠﺪ اﺤﻟﺮام
«ﻷﻗﻰﺼ
একমা� িতনিট মসিজেদর উে�েশয্ সফর করা যায়। মসিজেদ হারা,
আমার এই মসিজদ, এবং মসিজেদ আকসা।
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০F

এই জেনয্ আ�াহ

তাআলা েসখােন সালাত আদােয়র সওয়াবেক বহুেণ বৃ ি� কেরেছন।
আ�ু �াহ িবন যু বােয়র () বেলন :
 وﺻﻼة ﻲﻓ،»ﻼة ﻲﻓ ﺠﺪي ﺧ� ﻣﻦ أﻟﻒ ﺻﻼة ﻓﻴﻤﺎ ﺳﻮاه إﻻ اﻤﻟﺴﺠﺪ اﺤﻟﺮام
«ﻟﺴﺠﺪ اﺤﻟﺮام أﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺔ ﻼة ﻲﻓ ﻫﺬا
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বু খারী-১৮৯, মু সিলম-৩৩৮৪

3

আমার মসিজেদর এ ওয়া� সালাত মসিজেদ হারাম বয্ািতত অনয
মিসজেদ এক হাজার সালাত হেত উ�ম, এবং মসিজেদ হারােম এক
ওয়া� সালাত এই মসিজেদ একশ সালাত হেত উ�ম।

2

১

মসিজেদ নববীর িযয়ারেতর সােথ হেজর িবধােনর েকান স�কর্ েনই।
তেব উলামাগণ হেজর িবধান আেলাচনার পর এ িবষয় এই জেনয্
উে�খ কেরন। েযেহতু হাজীেদর ি�তীয় বার হজ করা স�ব নাও হেত
পাের। এই জনয্ই হেজর পূেবর্ বা পের মসিজেদ নববীর দশর্েন আ�
হয় সু েযাগ িনকট হওয়ার কারেণ।
কবর িযয়ারেতর উে�েশয্ সফর করা যােব ি?
পূ বর্বতর্ আেলমগেণর িকতােব রাসূ ল () এর কবর িযয়ারত উে�েশয্
সফর ৈবধতা স�েকর্ েকােন িবষয় পাওয়া যায় না বরং ইহা এমন
আেলাচনা যার উৎস কৃি�ম ভালবাসা, হটকািরতা ও শরীয়েতর
সীমাল�ন। এটা এমন েকােনা িবষয় নয় যার �ত� আেলাচনার
�েয়াজন আেছ। এ স�েকর্ পরবতর আেলমগণ িকছু আেলাচনা
কেরেছন। তেব আমােদর জনয্ তাই যেথ� যার উপর এই উ�েতর
পূ ব্সূরীগণ
র
ও ইমামণ আেছন।
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আহমদ : ১৫৬৮৫
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উে�খয্ মদীনাতু�বীেত েয যােব েস একমা� মসিজেদর উে�েশয্ যােব
েযেহতু মসিজেদর উে�েশয্ সফর করার ৈবধতা আেছ। চাই েখােন
কবর থাকুক বা না থাকুক। অতঃপর েস কবেরর িনকেট আসেব এবং
শরীয়ত অনু যায়ী িযয়ারত করেব। েযমন ইসলামী শহরগুিলেত সাধারণ
মুসিলমেদর কবর িযয়ারত করা হয়, উপেদশ �হণ ও কবরবাসীর জনয্
েদা‘আর উে�েশয্। েয শরীয়ােতর বণর্না িনেয় গেবষণা করেব ে
অবগত হেব েয, মসিজেদ নববীর দশরন ও েসখােন সালাত আদায় হে�
অনু েমািদত এবং েয এর িবপরীত দাবী করেব েস �মান উপ�াপন
করেব। তেকর্র খািতের যিদ েমেনও েনওয়া হয় ে, রাসূ ল () এর
কবর দশর্েনর উে�েশয্ সফর মু�াহা ব বা ওয়ািজব। তাহেল �মা
েকাথায়? সাহাবােয় েকরাম বা তােব‘ঈগণ িক এমনটা কেরেছন? এ
জেনযই ইমাম মােলক (র.) এই ধরেনর কথা বলােক অপছ� কেরেছন
মুওয়া�া িকতােব উে�খ কেরেছন। রাসূ ল () বেলন :
 إﺷﺘﺪ ﻏﻀﺐ ا ﷲ ﻰﻠﻋ ﻗﻮم اﺗﺬوا ﻗﺒﻮرأﻧبﻴﺎﺋﻬﻢ،» ﺠ ﺗﻌﻞ ﻗﺮﺒي وﺛﻨﺎ ﻳﻌﺒﺪ
«مﺴﺎﺟﺪ
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েহ আ�াহ! আপিন আমার কবরেক মূ িতর্ তুলয্ করেবন না যার উপাসন
করা হয়। আ�াহ ঐ জািতর উপর কেঠার রাগাি�ত হেয়েছন যারা �ীয়
নবীেদর কবরেক মসিজদ বািনেয়েছ।
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অতএব, �েতয্ক মুসিলেমর শরীয়ত অনুযায়ী চলা কতর্বয্ এবং রাস
() এর অনু সরেণ সেচ� থাকা, তার সু �াত েক েগাপেন ও �কােশয্
মজবুতভােব আকেড় ধরা, তােক ভালবাসা ও স�ান করা এবং যারা
তােক ভালবােস তােদর সে� ব�ু� রাখার আর শ�তা েপাষনকারীেদর
সে� শ�তা রাখা কতর্বয্। জানা উি, তার অনু সরণ বয্তীত আ�াহ
তাআলা পযর্� েপৗছা স�ব ন, অিধকাংশ ইমাম �মাণ কেরেছন েয,
রাসূ ল () এর কবর িযয়ারেতর ফিযলত স�িকর্ত হাদীসমূ হ
িভি�হীন। যা �ারা �মাণ উপ�ান করা উপযু � নয় এবং উে�খেযাগয্
েকােনা ��কার তা বণর্নও কেরন িন।
মসিজেদ �েবেশর নীিতমালা :
সু �াত হল ডান পা িদেয় মসিজেদ �েবশ করেব এবং বলেব েযমন
অনয্ানয্ মসিজেদ �েবেশর সময় বলা হ
واﻓﺘﺢ ﻲﻟ اﺑﻮاب

� ا� اﻏﺮ� ذﻧﻮ،»ﻢ اﷲ والﺼﻼة والﺴﻼم ﻰﻠﻋ رﺳﻮل اﷲ
F
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মু য়া�া ইমাম মােলক : ১/১৭২
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4«ﻤﺣﺘﻚ
3

আেরা বলেব :
٥ «»أﻋﻮذﺑﺎﷲ اﻟﻌﻈﻴﻢ و�ﻮﺟﻬﻪ الﻜﺮ�ﻢ وﺳﻠﻄﺎﻧﻪ اﻟﻘﺪﻳﻢ ﻣﻦ الﺸﻴﻄﺎن الﺮﺟﻴﻢ
F4

অতঃপর তািহয়য্াতুল মসিজদ িহসােব দুই রাকাতসালাত পড়েব। আবু
কাতাদাহ আসসু লামী হেত বিণর্, রাসূ ল () বেলন :
«�»إذا دﺧﻞ أﺣﺪ  اﻤﻟﺴﺠﺪ ﻓﻼ �ﻠﺲ ﺣﻰﺘ ﻳﺼ� ر�ﻌﺘ
“যখন েকউ মসিজেদ �েবশ করেব, তখন দু ই রাকাত সালাত আদােয়র
পর বসেব।”
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সহীহ মুসিলেম আেছ, কা‘ব ইবন মােলক () বেলন, “রাসূ ল ()
সকল সফর েথেক পূ বর্ে� িফরেতন এবং সবর্�থম মসিজেদ �েবশ
কের দু ই রাকাত সালাত আদায় করেতন অতঃপর বসেতন।
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আর স�ব হেল রওযাহ ও িম�েরর মধয্বতর্ী �াে সালাত আদােয়র
েচ�া করেব। েযেহতু তার িবেশষ ফিযলত রেয়েছ। আবু হুরাইরা()
হেত বিণর্, রাসূ ল () বেলন :
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ইবেন মাযাহ : ৭৭১
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আবু দাউদ : ৪৬৬
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বু খারী ৪৪৪, মু সিলম ১৬৫৪
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মু সিলম: ১৬৫৯
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«»ﻲﺘ وﻣﻨﺮﺒي روﺿﺔ ﻣﻦ ر�ﺎض اﺠﻟﻨﺔ وﻣﻨﺮﺒي ﻰﻠﻋ ﺣﻮﻰﺿ
“আমার ঘর ও িম�েরর মধয্বতর্ী �ান জা�ােতর একিট অ, আর
8

আমার িম�র হাউেজর উপর �ািপত। ”
৭F

আর স�ব না হেল েয েকােনা �ােন সালাত আদায় কের িনেব। আর
এটা হেল জামাতিবহীন সালােতর েক্ষ, জামােতর সােথ সালাত
আদােয়র েক্ষে� ইমােমর কাছাকািছ �থম কাতােরর �িত সেচ� হেব
কারণ এিটই উ�ম। রাসূ ল () বেলন :
»ﻳﻌﻠﻢ اﻨﻟﺎس ﻣ ﺎ ﻲ ﻓ اﻨﻟﺪاء والﺼﻒ اﻷول ﺛﻢ لﻢ �ﺪوا إﻻ أن �ﺴﺘﻬﻤﻮا ﻋﻠﻴﻪ
«ﻻﺳﺘﻬﻤﻮا
“আযান ও �থম কাতাের কত মযর্াদা মানুষ যিদ জান, তাহেল লটারী
করার দরকার হেলও লটারী কের তােত অংশ �হণ করত।”
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রাসূ ল () ও তার দু ই স�ীর কবর িযয়ারত :
ফরয বা তািহয়য্াতুল মসিজদ সালাত আদােয়র পর িনে�র িনয়ম
অনু যায়ী রাসূ ল () এবং তার দু ই সাথী আবু বকর রা. ও উমার রা.
েক সালাম িদেত যােব।
8

বু খারী-১১৯৫
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বু খারী : ৬১৫, মু সিলম : ৯৮১
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১। িকবলা িপঠ কের কবরমুখী হেয় রাসূ ল () এর কবেরর সামেন
দািড়েয় বলেব :
.ﻼم ﻋﻠﻴﻚ أﻳﻬﺎ اﻨﻟﻲﺒ ورﻤﺣﺔ اﷲ و�ﺮ�ﺗﻪ
উপযু � েকােনা শ� বৃ ি�েত অসু িবধা েনই, েযমন :
 أﺷﻬﺪ أﻧﻚ ﻗﺪ، وﺧ�ﺗﻪ ﻣﻦ ﺧﻠﻘﻪ، وأﻣﻴﻨﻪ ﻰﻠﻋ وﺣﻴﻪ،الﺴﻼم ﻋﻠﻴﻚ  ﺧﻠﻴﻞ اﷲ
. وﺟﺎﻫﺪت ﻲﻓ اﷲ ﺣﻖ ﺟﻬﺎده، وﻧﺼﺤﺔ اﻷﻣﺔ، وأدﻳﺔ اﻷﻣﺎﻧﺔ،ﻠﻐﺖ الﺮﺳﺎﻟﺔ
শুধু �থমটা বলেলও অসুিবধা েনই।
ইবেন উমার () সালাম েদওয়ার সময় বলেতন :
. الﺴﻼم ﻋﻠﻴﻚ ﻳﺎ أﺑﺖ، الﺴﻼم ﻋﻠﻴﻚ ﻳﺎ أﺑﺎ ﺑ�ﺮ،الﺴﻼم ﻋﻠﻴﻚ ﻳﺎ رﺳﻮل اﷲ
অতঃপর চেল েযেতন।
২। অতঃপর এক হাত পিরমান ডান িদেক এিগেয় আবুবকর () এর
কবেরর সামেন এেস সালাম িদেব। বলেব :
 رﻲﺿ اﷲ ﻋﻨﻚ وﺟﺰاك،� الﺴﻼم ﻋﻠﻴﻚ ﻳﺎ أﻣ� اﻤﻟﺆﻣﻨ،ﺴﻼم ﻋﻠﻴﻚ ﻳﺎ أﺑﺎ ﺑ�ﺮ
.ﻋﻦ أﻣﺔ �ﻤﺪ ﺧ�ا
অতঃপর চেল যােব। িকবলামূ খী বা কবরমুখী হেয় েদা‘আর জনয্
অব�ান করেব না। ইমাম মািলক (র.) বেলন : রাসূ েলর কবেরর িনকট
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েদা‘আ করা স�েকর্ েকােন �মাণািদ পাওয়া যায় না, তেব সালাম
করেব। েযমন ইবেন উমার () করেতন। ইবনু ল জাওযী (র.) বেলন :
েদা‘আর জনয্ কের যাওয়া মাকরহ। ইবেন তাইিময়া রহ. বেলন,
েদা‘আর জনয্ কবেরর উে�েশ রওয়ানা হওয়া, েদা‘আর জনয্ েসখােন
অব�ান করা মাকরহ।

10

৯

রাসূ ল () ও তার সাথী�য়েক আদেবর সােথ িনচু �ের সালাম িদেব।
উচু�র মসিজেদ সবর্াব�ায় িনিষ�। িবেশষত রাসূেলর() মসিজেদ ও
তার কবেরর িনকট, সহী বুখারীেত বিণর্ত আে, সািয়ব িবন ইয়াযীদ
() বেলন : আিম মসিজেদ ঘুিমেয় িক দািড়েয় িছলাম হঠাৎ েক েযন
েখাচা িদেলন, েদিখ উমার িবন খা�াব (), িতিন বলেলন, যাও এই
দু ই জনেক িনেয় এস! আিম তােদর দু জনেক িনেয় এলাম, িতিন
তােদরেক �� করেলন েতামরা কারা? তারা বলেলা আমরা তােয়েফর
বািস�া। বলেলন েতামরা যিদ এই শহরবাসী হেত তাহেল েতামােদরেক
এমন �হার করতাম েয বয্াথা

অনুভব করেত। েতামরা আ�াহর

11
রাসূ েলর মসিজেদ উচু আওয়াজ করেছা।
১০

10

ফাতওয়ােয় ইবেন তাইিময়য্াহ: ২৪ /৩৫৮
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বু খারী : ৪৭০

10

রাসূ ল ও তার দু ই সাথীর কবের দীঘর্ক্ েদা‘আ বা অব�ান না করা।
েকান একজন সাহাবীও িনেজর জনয্ কবেরর পােশ দািড়েয় েদা‘আ
কেরন িন। কারণ এটা িবদআত এবং েকােনা একজন আিলমও
কবরমুিখ হেয় েদা‘আ করেত বেলন িন। বরং সাহাবােয় েকরাম
মসিজেদ েদা‘আ করেতন, রওযা তােদর উে�শয্ িছল ন, না কবর িপঠ
কের, না কবরমুখী হেয়।
ইমাম মােলক র. হেত েয ঘটনা বণর্না করা হয় ে, ‘িতিন আ�াসী
খলীফা মনসূ রেক কবরমুখী হেয় েদা‘আ করেত বেলেছন’ এটা তার
উপর অপবাদ আেরাপ। ইবেন তাইিময়া রহ. বেলন: ছাহাবােয় েকরাম,
তােব‘ঈন, ইমামগণ ও পূ বর্বতর্ী মাশােয়েণর েকউ নবী বা ওলীগেণর
কবেরর িনকট েদা‘আ করেল তা কবুল হওয়ার কথা বেলন িন এবং
তােদর মেধয্ েকউ বেল িন েয নবী বা সােলহীনেদর কবের েদা‘আ
করা অনয্�ােন েদা‘আ করা হেত উ�ম, এবং েসখােন সালাত পড়া
অনয�ােন নামায হেত উ�ম, এবং তােদর মেধয্ েকউ এসব কবেরর
িনকট সালাত ও েদা‘আর জনয্ েচ�াও কেরন িন। তারা শু ধু কবরবাসী
12
জনয্ েদা‘আ ও তােদর সালাম �দােনর অবকাশ টুকু িদেতন এবং
১১

উে�শয্ েতা শু ধু নব () েক সালাম েদওয়া ও তার �িত দরুদ পাঠ
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ফেতায়ােয় ইবেন তাইিময়া: ২৭/৯১৬

11

করা। এর অিতির� িকছু করেল েযমন েসখােন অব�ান েবিশ েবিশ
সালাম ও দু রুদ পা, এগুিল ইমাম মােলক . অপছ� কেরেছন এবং
িতিন বেলেছন এটা িবদআত যা পূ বর্বতর্ীেদর েথেক �মািণত নয়। আ
উ�েতর পরবতর্ী অংশ পূবর্বতর্ীেদর অরণ বয্তীত সংেশািত হেত
পাের না।

13

১২

িকছু সংখয্ক সুফীবাদী ধারণা রােখ ে, রাসূ েলর রওজায় সালাম
�দােনর সময় অ�েরর উপি�িত েচাখ অবনত রাখা, ডােন বােম না
তাকােনা, ি�রতা, িবনয় অবল�ন জরুরী। এ ধরেণর েকান �মাণ েন,
কথা হেলা আদব বজায় েরেখ ছালাম েদওয়া, যােত �র উচু না হয়,
কবর ও মৃ তুয্র �রণ পিরপ�ী েকান আচরণ �কাশ না পায়।
েযমন ইমাম মােলক র. েয েকউ মসিজেদ �েবশ করেল রাসূ েলর
কবেরর িনকট আসেত হেব, মদীনাবাসীেদর এই রকম করা িতিন
অপছ� কেরেছন। পূ বর্সূরীগণ েতা এমন কেরনি, বরং তারা মসিজেদ
এেস আবু বকর, উমার উসমান ও আলী রা. এর িপছেন নামায
পড়েতন, তারা সালােত বলেতন: ‘আ�ালামু আলাইকা আইউহা�ািবয়ু য্
ওয়া রাহমাতু�ািহ ওয়া বারাকাতুহ’ অতঃপর তারা নামায েশষ কের
বসেতন বা েবর হেয় েযেতন। িক� সালাম েদয়ার জনয্ কবেরর কােছ
13

ফতওয়ােয় তাইিময়া-২৭/৩৮৪

12

আসেতন না। তারা জানেতন সালােতর মেধয্ দরুদ ও সাম পিরপূ ণ্র
ও উ�ম।

14

১৩

সাহাবােয় িকরাম িছেলন �ণর্ যুেগর �ণর্ মা, তারা িছেলন উ�েতর
মেধয্ সু�াত স�ে� সবর্ািধক জ্ঞানী ও আনুগতয, তােদর মেধয্ হেত
েকউ তাঁর িনকট এেস পরীক্�রূপ �� করত না ে, তারা িক িবষেয়
ঝগড়া কেরেছ? এমনিক শয়তানও তােদর এই �েরাচনা িদেত পারত
না েয েতামরা তাঁর িনকট িগেয় বৃ ি� দাবী কর, তার মাধয্েম আ�াহর
িনকট সাহাযয্ চা, বা ক্ষমা �াথর্না করাও। বরং সাহাবােয় েকরাে
অভয্াস িছ; তােদর কােরা িনেজর জনয্ েদা‘আর �েয়াজন হেল
মসিজেদ িগেয় িকবলামূ খী হেয় েদা‘আ করেতন, েযমন তারা রাসূ েলর
জীব�শায় করেতন, অতএব তারা রাসূ েলর কবর বা হুজরার িনকট
িগেয় েদা‘আ করেতন না।

অনু রূপ যখন ছাহবােয় েকরাম খুলাফােয় রােশদীন বা অনয্ কােরা সে�
সাক্ষােত উে�েশয্ সফর েথেক আসেত, তখন তারা মসিজেদ িগেয়
নামায আদায় করেতন ও সালােতর মেধয্ই রাসূেলর �িত দরূদ
সালাম েপশ করেতন এবং মসিজেদ �েবশ ও েবর হওয়ার সময়
14

আল ফতওয়া: ২৬/৩৮৬
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েদা‘আ পােঠর মাধয্েম দুরুদ ও সালাম ে�রণ করে, �ত�ভােব
কবেরর িনকট িগেয় সালাম িদেতন না দু রুদও পড়েতন ন, কারণ তারা
জানেতন রাসূ ল () তােদরেক এ িবষেয় আেদশ কেরন িন। তেব
ইবেন উমার () সফর েথেক িফরেল রাসূ েলর কবেরর িনকট িগেয়
তােক ও তার সাথী�য়েক সালাম করেতন। ইবেন উমার () বয্তীত
অনয্ েকান ছাহাবী এমন কেন িন। এমনিক খুলাফােয় রােশদীন েতা
হেজর সফর যাওয়া বা িফরার সময় এমন কেরন িন, তােদর কারণ
তােদর িনকট এটা েকােনা সু �তই নয়।

15

১৪

রাসূ েলর মসিজেদর িবদায় জানােনা যােব িক?
েকােনা েকােনা েলাক উে�খ কেরেছন েয, রাসূ েলর মসিজেদ দু ’রাকাত
নামায আদায় ও েদা‘আর মাধয্েম িবদায় জানােনা যাে,

16

তেব

শরীয়েত এর েকােনা �মান েনই। কারণ নবী () েক মদীনা হেত
েবর হওয়ার সময় এ ধরেণর েকােনা আমল করেত েদখা যায় িন। বরং
কাবা শরীফেক িবদায় জানােনা তাঁর েথেক �মািণত আেছ। ম�া েথেক
েবর হওয়ার সময় ছাহাবােয় েকরামেক উে�শয্ কের িতিন বেলিছেলন:
«»اﻌﻠﻮا أﺧﺮ ﻋﻬﺪ�ﻢ ﺑﺎﺒﻟﻴﺖ اﻟﻄﻮاف
15

আল-ফাতাওয়া : ২৭/৩৮৬
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আলআযকার িলননববী : ১৮৪-১৮৫

14

তাওয়ােফর মাধয্েম বায়তু�াহর সােথ সবর্েশষ চুি� স�াদন কে
নাও। মসিজদ েথেক েবর হওয়ার সময় বাম পা িদেয় েবর হেব এবং
এই েদা‘আ পড়েব েযমন অনয্ানয্ মসিজদ েথেক েবর হওয়ার সম
পড়া হয়।
 ا� اﻋﻔﺮ� ذﻧﻮ� واﻓﺘﺢ ﻰﻟ أﺑﻮاب،» اﷲ والﺼﻼة والﺴﻼم ﻰﻠﻋ رﺳﻮل اﷲ
١٧«ﻓﻀﻠﻚ

F

16

িযয়ারেতর সময় িনিষ� িবষয়াবলী
১. কবেরর তওয়াফ, চু�ন ও মােসহ করা।
কবর িযয়ারেতর সময় কবরেক তওয়াফ করা, মােসহ করা ও চু�ন
করা যােব না। ইবেন তাইিময়া রহ. বেলন: ‘পূ বর্বতর্ী অনুণীয়
ইমামগণ একথার উপর ঐকমতয হেয়েছন েয, েয বয্ি� রাসূেলর
কবেরর িনকট িগেয় রাসূ লেক () সালাম করেব, তার জনয্ রাসূেলর
হুজরা চু�ন করা ও মােসহ করা মু�াহাব নয়। যােত কের সৃি�র ঘর
��ার ঘেরর সমতুলয্ না হেয় যায়। আর রাসল () বেলেছন:
«» ﻻ ﺠﺗﻌﻞ ﻗﺮﺒي وﺛﻨﺎ ﻳﻌﺒﺪ

17

িতরিমিয : ৩১৪

15

“েহ আ�াহ আমার কবরেক মূ িতর্তূলয্ ইবাদতগাহ বাি না।”
অতএব সকল বনী আদেমর েনতা রাসূ লু�াহ () এর কবেরর যখন
এই নীিত। তখন অেনয্র কবর মােসহ ও চু�ন করার েকান ��ই
আেস না।

১৭

18

িতিন আেরা বেলন; একমা� কাবা শরীফ তাওয়াফ করা

যােব এবং দু ই ডান েকােন (রুকেন ইয়ামান) হাত বুলােনা যােব ও
হাজের আসওয়াদ চু�ন করা যােব, এছাড়া মসিজেদ নববী, মসিজেদ
আকসা, ও অনয্ানয্ সকল মসিজেদর তাওয়, মােসহ ও চু�ন করা
জােয়য হেব না। অতএব কােরা জনয্ রাসূেলর রওয, বায়তুল
মুকা�ােসর পাথর, আরাফা ও অনয্ানয্ পাহােড়র চূড়া তাওয়াফ কর
জােয়য হেব না। এক কথায়, কাবা বয্তীত পৃিথবীর অনয্ েকাে �ানেক
তাওয়াফ করা জােয়য নয়। েয অনয্ �ােনর তওয়ােফর ৈবধতা িব�াস
কের েস ঐ বয্ি� েথেক িনকৃ� েয কাবা বয্তীত অনয্ িদেক িফের নাম
আদায় জােয়য মেন কের।’
ইবেন তাইিময়া রহ. আেরা বেলন: ‘েয হুজরায় রাসূেলর কবর আেছ
েসই হুজরায় শরয়ী ইবাদেতর েকােন িবেশষ� েনই।

১৮

19

আর েয েকান

কবর মােসহ করা, চু�ন করা, েচায়াল ঘসা সবর্স�িত �েম িনিষ�।

18

ফাতওয়া ইবেন তাইিময়া-২৬/৯৮

19

ফতওয়ােয় ইবেন তাইিময়া-২৭/১০

16

এমনিক েসটা নবীেদর কবর হেলও, পূ বর্সূরেদর েথেক তা বিণর্ত
হেয়েছ; েযন মানু ষ েসখােন েপৗছেত না পাের, দশরনাথর্ীেদর সরাসির
েপৗছার েকােনা পথ রাখা হয় িন, দশর্নাথর্ী সংকুলােনর মত �শ
জায়গাও রাখা হয় িন, কবর েদখা যায় এমন জানালাও রাখা হয় িন,
এক কথায় কবর পযর্� েপৗছা বা তা েদখার মত েকান বয্ব�াই রাখ
হয় িন, েযন মানু ষ তার কবরেক ঈদগাহ বা মুিতর্ সাবয্� করেত ন
পাের।

20

১৯

অনু রূপ কবেরর �াচীর মােসহ করা যােব ন, ইমাম আহমদ রহ. বেলন
: আিম এ স�েকর্ জাি না, আসলাম র. বেলন মদীনাবাসী বড় বড়
আিলমগণেক রাসূ েলর কবর �শর্ করেত েদি িন, তারা এক পাে�র্
দািড়েয় তােক সালাম করেতন। আবু আ�ু �াহ বেলন : ইবেন উমার
() এমিন করেতন। আর এ আচরণ যিদ আ�াহর ইবাদত ও
রাসূ েলর স�ানােথর্ করা হয় তাহেল তা িশক বেল গণয্ হেব। ইবেন
আ�াস () মুআিবয়া () এর কাবা শরীেফর বাম েকাণ �শর্ করা
অপছ� কেরেছন। অথচ এ �শর্ ডান েকােণ করা ৈবধ। আর হুজর
বা �াচীর �েশর্র মেধয্ই রাসূেলর ভালবাসা বা স�া ন , বরং
�কােশয্ ও েগাপেন তার অনুসরণ এবং তার শরীয়েতর মেধয্ নতু

20

ফতওয়ােয় ইবেন তাইিময়া-২৭/৮

17

িবদআত চালু না করার মেধয্ই �কৃত ভালবাসা ও স�ান িনিহ।
েযমন আ�াহ তাআলা বেলন :
ُۡ
ُ ۡ ُۡ
ُ ّ َ َّ َ ّ ُۡ ُ
ُ ّ � ُم ٱ
[٣١ :َ﴾ ]ال ﻋﻤﺮان
و� �بِب
ِ ﴿ قل إِن كنتم ُِبُون ٱَ فٱَبِع
“আপিন বলু ন, যিদ েতামরা আ�াহেক ভালবাস, তেব েতামরা আমার
অনু সরণ কর। তাহেল আ�াহ েতামােদর ভােলাবাসেবন।”

21

২০F

আর রওযার েদয়াল যিদ এমিন আ�িরকতাবশতঃ বা েখলার ছেল �শর্
করা হয়, তাহেল তা ভুল হেব, যার �ারা েকােনা ফায়দা েনই। তাছাড়া
রাসূ ল ও সাহাবাগেণর তরীকা ও সু �ােতর িবেরািধতা করা হেব। েকননা
জােহল ও মূ খর্রা েদেখ এটােক ইবাদত মেন (সু �ত) কের তারাও তা
শুরু করেব
২। উপকার �াি� ও ক্ষিত হেত বাচেত রাসূে িনকট েদা‘ আ করা :
িযয়ারতকারীেক রাসূ ল () েকােনা উপকার করেবন বা ক্ষিত হে
রক্ষা করেবন এই আশায় তার িনকেদা‘আ করা যােব না, কারণ এটা
িশকর। আ�াহ তা‘আলা বেলন :
َ ُ ُ
َ َ ُ ۡ َ ۡ َ َ ّ ّ ۡ ُ َ ۡ َ ۡ َ ٓ ُ ۡ ُ ُ ّ � قَا
َ
�ون � ۡن ع َِباد ِ� َس َي ۡدخلون
ِ جب ل� ۚم ِنَ ٱَِين �ستك
ِ و� أست
ِ ﴿ َ لَ رَُ�م ٱدع
ّ َه
َ َنَ َم َداخِر
[٦٠ : ﴾ ]ﻏﻓﺮ٦ �ن
ِ
21

আেল-ইমরান-৩১

18

“েতামােদর পালনকতর্া বেল, েতামরা আমােক ডাক, আিম সাড়া েদব।
যারা আমার ইবাদেত অহংকার কের তারা স�রই জাহা�ােম লাি�ত
হেয় দািখল হেব।”

22

২১

আ�াহ তা‘আলা আেরা বেরন :
ۡ ّ
ْ
َ ََ ّ
ٗ َ ّ
ٰ َ َأَنَ ٱل َم
[١٨ : ﴾ ]ﺠﻟﻦ١ �ِدَ �َِ ِ ف� ت ۡد ُعوا َم َع ٱَ ِ أ َحدا
﴿
“আর মসিজদসমূ হ আ�াহেক �রণ করার জনয্। অতএব েতামরা
আ�াহ তাআলার সােথ কাউেক েডেকানা।”

23

২২F

এবং আ�াহ তাআলা

তার নবীেক এই মেমর্ আেদশ কেরেছন ে, আপিন আপনার উ�তেক
জািনেয় িদন, েয (কাউেক উপকার ও ক্ষিত করা েতা দূ) িনেজর
উপকার ও ক্ষিত হেত রর ক্ষমতা আমার েনই। আ�াহেলন :
ّ
ُ ّ  �ًَ َّ َما َشا ٓ َء ٱ
َ ُل �َٓ أَ ۡمل ُِك �ِ َ ۡف ِ� َ� ۡف ٗع
وَ� ّ ا
[١٨٨ :َۚ ﴾ ]اﻻﻋﺮاف
﴿
�ِ إ
“আপিন বেল িদন, আিম আমার িনেজর কলয্াণ সাধন ও অকলয্া
সাধেনর মািলক নই। িক� যা আ�াহ চান”

24

২৩F

অতএব, িতিন যখন

িনেজর জনয্ এই ক্ষমতা রােখন না তখন অেনয্র জনয্ এই রাখা

22

মু িমন-৬০

23

সূ রা িজন-১৮

24

সূ রা আরাফা-১৮৮

19

িক কের স�ব। আ�াহ তাআলা তােক এই বয্াপাের উ�তেক েঘাষণা
িদেত বেলন
ٗ َ َ ّٗ َ ۡ ُ َ ُ ۡ َ ٓ َ ّ ۡ ُ
[٢١ : ﴾ ]ﺠﻟﻦ٢ �� َو� َرشدا
﴿ قل إ ِ ِ� � أمل ِك ل�م
“বলু ন আিম েতামােদর ক্ষিত সাধন করার ও সুপেথ আনয়ন করা
মািলক নই।”

25

২৪F

আেয়শা () বেলন, যখন �� وأﻧﺬر ﻋﺸ�ﺗﻚ اﻷﻗﺮআয়াতিট অবতীণর্
হয়। তখনই রাসূ ল () আেদশ পালেন তৎপর হন এবং বেলন েহ
মুহা�েদর () কনয্া ফােতম, েহ আ�ু ল মু�ািলেবর কনয্া ছিফয়া েহ
আ�ু ল মু�ািলেবর স�দায় আিম আ�াহর দরবাের েতামােদর বয্াপাের
েকান কমতা রািখ না েতামরা আমার স�দ হেত যা চাও দাবী করেত
পার।

26

২৫F

৩। তার () েথেক েদা‘ আ ও ক্ষমা �াথর্নার �তয্াশী 
িযয়ারতকারীর জনয্ রাসূল আ�াহর িনকট েদা‘আ করেব বা ক্ষম
�াথর্না করেব এই দাবী তার িনকট করা যােব না। কারণ মৃতুয্র সাে
সােথ এই ক্ষমতা তর আর েনই। িতিন বেলন :
25

সূ রা িজন : ২১

26

মু সিলম : ৫০৩

20

«»إذا ﻣﺎت اﺑﻦ آدم اﻧﻘﻄﻊ ﻋﻨﻪ ﻋﻤﻠﻪ
মানু ষ মারা েগেল তার আমেলর পথ ব� হেয় যায়।

27
২৬ F

তেব আ�াহ তাআলার িনে�া� বানী- রাসূ েলর জীব�শায় কাযর্কর িছল।
ْ ُ َ ََ ُ ُ ّ ُ َُ َ َ ۡ َ ۡ َ َّ ْ ُ َ ۡ َ ۡ َ َ ُٓ َ ۡ ُ َ ُ َ ْٓ ُ َ ّ ۡ ُ ّ َۡ َ
﴿ ولو َ�َهم ِذ ظَلموا أنفسهم جاءوك فٱستغفروا ٱَ وٱستغفر لهم ٱرَسول لوجدوا
ٗ  رَح
ّ َّ تَوَ ٗاب
ّ
[٦٤ :ِيما ﴾ ]اﻟنﺴﺎء
ٱ
“তারা যখন িনেজেদর অিন� কেরেছ, তখন যিদ তারা আপনার কােছ
এেস আ�াহর িনকট ক্ষমা �াথর্না করত এবং রাসূলও যিদ তােজনয্
ক্ষম চাইেতন, তাহেল অবশয্ই তারা আ�াহেক ক্ষমাকারী
েমেহরবানরেপ েপত।”

28

২৭F

এই আয়াত তাঁর মৃ তুযর পর তাঁর �ারা ক্ষমচাওয়ার উপর �মাণ হেব
না। েযেহতু আ�াহ তাআলা তার বাণী  إذ ﻇﻠﻤﻮاএর মেধয্  إذশ�
বয্বহার কেরেছ; শ�  إذاবয্বহার কের িন। আর  إذশ� অতীত
কােলর ি�য়ার েক্ষে � �েযা- ভিবষয্ৎ কােলর েক্ষে� �েয নয়।
ব�ত: উ� আয়াত তােদর স�েকর্ অবতীণ, যারা রাসূ েলর জীব�শায়
িছল। অতএব, তাঁর মৃ তুয্র পর অনয্ কােরা জনয্ তা �েযাজয্ হেব
27

মু সিলম-৪২২৩

28

সু রা িনসা : ৬৪

21

অতএব, এ িবষয়গুেল রাসূ ল () ও তার দু ই সাথীর কবর িযয়ারেতর
সময় েমেন চলা উিচৎ। এসকল নীিতমালা িবেশষভােব পুরুষেদর জনয্
নারীেদর জনয্ উ�ম হেল, তারা রাসূ েলর কবর ও অনয্ কােরা কবর
িযয়ারত করেব না। আবূ হুরায়রা র. বেলন রাসূ ল () কবর
িযয়ারতকারীনীেক অিভশাপ িদেয়েছন।

29

২৮

মদীনা িযয়ারেতর েক্ষে� অনয্ানয্সমূ হ :
১। বাকী‘ েগার�ান দশর্

‘বাকী‘েয় গারকাদ’ মদীনার অভয্�রীণ কবর�ান। েযখােন মাম মািলক
র. এর বণর্না অনুযায়ী �ায় দশ হাজার ছাহাবােক দাফন করা হেয়েছ।
অনু রূপ রাসূল () পিরবােরর িবেশষ িবেশষ বি�েক েসখােন দাফন
করা হেয়েছ। েসখােন শািয়ত আেছন আ�াস ইবন আ. মু�ািলব ()
উসমান () আকীল ইবন আিবতািলব () রাসূ ল () এর
অিধকাংশ �ীগণ, আ�ু র রহমান ইবন আউফ রা., সা‘আদ ইবন আবী
ওয়া�াস রা. সহ �মূ খ সাহাবীগণ। অতএব বাকী‘ েগার�ােন সমািধত
বয্ি�গণেক সালাম �দা, তােদর জনয্ ক্ষমা �াথর্ন েদা‘আ করার

29

িতরিমযী: ৩২০

22

উে�েশয্ িযয়ারত ৈবধ আেছ। রাসূল . এর অনু সরেণ বাকী েগার�ান
িযয়ারত করা উ�ম। িতিন িযয়ারেতর সময় বলেতন :
 ا� ﻏﻔﺮﻷﻫﻞ، و�ﻧﺎ إن ﺷﺎء اﷲ ﺑ�ﻢ ﻻﺣﻘﻮن،�»الﺴﻼم ﻋﻠﻴ�ﻢ دارﻗﻮم مﺆﻣﻨ
«ﺑﻘﻴﻊ اﻟﻐﺮﻗﺪ
“েহ মুিমন জনবসিত েতামােদর �িত শাি� বিষর্ত েহা, ইনশাআ�াহ
আমরাও েতামােদর সােথ িমিলত হেবা। েহ, আ�াহ বাকী‘র অিধবাসীেক
ক্ষমা ক”
বুরাইদা () বেলন : () আমােদরেক কবর িযয়ারত িশক্ষা েদওয়া
সময় এই েদা‘আ িশিখেয়েছন :
،»ﻼم ﻋﻠﻴ�ﻢ أﻫﻞ اﺪﻟﻳﺎر ﻣﻦ اﻤﻟﺆﻣﻨ� واﻤﻟﺴﻠﻤ� و�ﻧﺎ إن ﺷﺎء اﷲ لﻼﺣﻘﻮن
.«ﺳﺄل اﷲ ﻨﻟﺎ وﻟ�ﻢ اﻟﻌﺎﻓﻴﺔ
“েহ মুিমন ও মুসিলম অিধবাসীগণ েতামােদর �িত শাি� বিষর্ত েহা,
আমরা েতামােদর সােথ িমিলত হেবা ইনশাআ�াহ, আমােদর ও
েতামােদর জনয্ আ�হর িনকট ম�ল কামনা কির।

30

২৯F

আেয়শা () বেলন : আমার অংেশর �িত রাে�র েশষভােগ রাসূ ল
() জা�াতুল বাকীেত গমন করেতন, বলেতন,
30

মু সিলম : ৯৭৫
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»الﺴﻼم ﻋﻠﻴ�ﻢ دار ﻗﻮم مﺆﻣﻨ� واﺗﺎ�ﻢ ﻣﺎ ﺗﻮﻋﺪون ﻏﺪا مﺆﺟﻠﻮن و�ﻧﺎ إن ﺷﺎء
«اﷲ ﺑ�ﻢ ﻻ ﺣﻘﻮن ا� إﻏﻔﺮ ﻷﻫﻞ ﺑﻘﻴﻊ اﻟﻐﺮﻗﺪ
“েহ মুিমন অিধবাসীগণ! েতামােদর �িত শাি� বিষর্ত েহা, েতামােদর
সােথ কৃত ওয়াদা বা�বািয়ত হেয়েছ। আগামীটা বাকী রেয়েছ।
ইনশাআ�াহ আমরা েতামােদর সােথ িমিলত হেবা। েহ আ�াহ তুিম
বাকী বাসীেদরেক ক্ষমা কের দা”

31

৩০ F

অতএব, কােরা জনয্ এর অিতির� করা ৈবধ ন, েয েসখােন িনেজর
জনয্ েদা‘আ করেব। কারণ পূ বর্সূরীগণ মৃত বয্ি� েথেক বরক
হািসেলর উে�শয্ বা তােদর কবেরর িনকট িনেজেদর জনয েদা‘আর
উে�শয্ বা তােদর �ারােদা‘আ করােনার জনয্ কবরিযয়ারত করেতন
না বরং তারা মৃ ত বয্ি�েদর জনযেদা‘আ বা ইি�গফােরর উে�েশয্ কবর
িযয়ারত

করেতন।

এতটুকুই

শরীয়তস�ত।

অতএব,

েকােনা

িযয়ারতকারী সীমা অিত�ম কের যিদ িনেজর জনয্ বা মৃত বয্ি� �ার
েদা‘আ করায় তাহেল েস সবর্ স�িত �েম িনিষ� কােজ িল� হেলা

32

৩১F
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মু সিলম : ৯৭৪
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ফতওয়ােয় ইবেন তাইিময়া : ২৯/১৪৩
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২-মসিজেদ েকাবায় সালাত আদায়।
মসিজেদ েকাবা েসই মসিজদ যার িভি� হেলা তাকওয়ার উপর। রাসূ ল
() সবর্থম েযিদন মদীনায় অবতরণ কেরন, েসিদন িতিন এই
মসিজদ িনমর্াণ কেরন। কারও কারও মেত, আ�াহ তাআলা এই
মসিজদ ও কুবাবাসীর �শংসা কের বেলন :
َ َ ّ ٞ َ
ََ َ ّ ُ ٌ ۡ َّ
َ ى م ِۡن َو َّل يَ ۡوٍ أَحَق ُّ أَن َ� ُق
ٰ � ٱ َّ ۡق َو
جد أسِس
ُِبُون أن
وم �ِي �هِ �ِيهِ رِجال
ِ
ِ ﴿ َمس
ۡ
ْ
ّ
َ ُّ �ُِبُ ٱلُط َّ ّهر
َتَط هَ َّ ُر ۚوا َوٱ
[١٠٨ :�ن﴾ ]ﺘﻟﻮ�ﺔ
ِ ِ
“অবশয্ েয মসিজেদর িভি� রাখা হেয়েছ তাকওয়ার উপর �থম িদন
েথেক, েসিটই েতামার দাড়াবার েযাগয্�ান। েসখােন রেয়েছ এমন েলাক
যারা

পিব�তােক

ভালবােসন।

ভালবােস

আর

আ�াহ

পিব�

েলাকেদর

33

৩২F

আয়শা রা. বেলন : রাসূ ল () আমর ইবন আউফ েগাে� দেশর
অিধক রাি� অব�ান কেরেছন এবং ঐ মসিজদ িনমর্াণ কেরন যার িভি�
তাকওয়ার উপর। েসখােন িতিন সালাত পেড়ন অতঃপর বাহেন সওয়ার
হন এবং রাি� �মন কের সকাল পযর্� মসিজেদ নববীেত েপৗেছ
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সূ রা তাওবা-১০৮
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যান।

34

৩৩

আ�ু �াহ ইবন উমার () বেলন, রাসূ ল () �েতযক

শিনবাের পােয় েহেট বা বাহেন চেড় মসিজেদ েকাবায় আসেতন। ইবেন
উমার রা. ও এমন কেরেছন, অনয্ বণর্নায় আেছ অতঃপর দুরাকা
নামায আদায় করেতন।

৩৪

35

আবু উমামা () হেত বিণর্, রাসূ ল ()

বেলন :
.«»ﻣﻦ ﺧﺮج ﺣﺘ ﻳﺄﺗﻫﺬا اﻤﻟﺴﺠﺪ ﻗﺒﺎء ﺼ� ﻓﻴﻪ ﺎﻛن ﻋﺪل ﻋﻤﺮة
“েয বয্ি� মসিজেদর ক বায় এেস নামায আদায় করেব েস উমরা
পালেনর সমতূ লয্ ছাওয়াব �া� হেব

36

৩৫ F

৩-উহুদ �া�ের শহীদােনর িযয়ার
তৃতীয় িহজরীেত সংঘিটত উহুদ যুে শহীদােনর কবর িযয়ারত করা
জােয়য আেছ, তােদর জনয্েদা‘আ করা ও দয়া ভালবাসা �কাশ করা
হওয়া, েয েকান সময় িযয়ারেতর জনয্ যাওয়া উ�। বৃ হ�িত বা
শু�বার হেত হেব এমন েকােন িনয়ম েনই।
এতক্ষণ যা আেলাচনা করা হল তা ঐ সকল �ানসমূহ যা িযয়ারত
ৈবধ আেছ। এছাড়া আর েকােনা �ােনর িযয়ারত ৈবধ নয়। যারা এ
34

বু খারী : ৩৯০৬
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বু খারী ১১৯৩
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নাসায়ী : ২:৩৭
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জাতীয় িযয়ারত কের তারা রাসূ ল ও েখালাফােয় রােশদীেনর সু �াত
স�েকর্ স�জ্ঞােনর অিধকার
সকল �শংসা উভয় জগেতর �িতপালক মহান আ�াহর এবং আমােদর
নবী মুহা�দ () ও তার সকল পিরবারবগর্ ওসাহাবাগেনর �িত শাি�
ও দু রূদ বিষর্ত েহা
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