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যিয়ারতের যিযি-যিিান 
আল-হামদুযলল্লাহ ওয়াসসলােু ওয়াসসালামু ‘আলা 
রাসূযলল্লাহ..... 
যিয়ারতের প্রকারতেদ: যিয়ারে যেন প্রকার। 
ক) বিি ও অনুতমাযদে যিয়ারে:  
প্রতেযক ঐ যিয়ারে শরী‘আতে অনুতমাযদে িার মািযতম 
উেকার হয় অথিা িার মতিয জাযের কলযার্ যনযহে 
রতয়তে এিং িা আল্লাহর সন্তুযি ও োতলািাসার উতেতশয 
হয়। কখতনা ো ফরি হতয় থাতক মিমন, যনকট আত্মীতয়র 
যিয়ারে; আিার কখতনা মুস্তাহাি। মিমন, আতলমতদর 
সাতথ সািাৎ।  
এ িরতনর সািাতের যকেু উদাহরর্ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
‘আলাইযহ ওয়াসাল্লাতমর হাদীতসর মাতে আমরা োই িার 
দ্বারা এর মিণাদা িুো িায়। আল্লাহর সন্তুযির উতেতশয 
যিয়ারতের ফিীলে সম্পতকণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
‘আলাইযহ ওয়াসাল্লাম িতলন, 

ًخا َله »
َ
ْو َزاَر أ

َ
ْن ِطبَْت َوَطاَب َمْن ََعَد َمِريًضا أ

َ
نَاٍد أ ِ نَاَداهه مه  ِِف اَّلله

ًل  َت ِمَن اجلَنهِة َمْْنِ
ْ
 «َمْمَشاَك َوَتبَوهأ
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“মি িযযি মকাতনা রুগীতক মদখতে মগল অথিা আল্লাহর 
সন্তুযির উতেতশয োর মকাতনা োইতয়র সাতথ সািাৎ 
করল মকাতনা ম াষর্াকারী েখন মডতক িলতে থাতক েুযম 
োতলা কাজ কতরতো, মোমার চলা শুে মহাক এিং 
জান্নাতের মাতে েুযম মোমার একটা  র িাযনতয় 
যনতয়তো।”1 
খ) অবিি যিয়ারে:  
প্রতেযক ঐ যিয়ারে িার মািযতম িমণীয় অথিা চাযরযিক 
িযে হয়। মিমন, মকাতনা হারাম কাতজর জনয যিয়ারে 
করতে িাওয়া অথিা অতহেুক মকাতনা মখলার জনয 
একযিে হওয়া। এগুতলা শরী‘আতের দৃযিতে যনযষদ্ধ। 
গ) মুিাহ যিয়ারে: 
এ এমন যিয়ারে িার দ্বারা মকাতনা িযে িা উেকার 
যকেুই হয় না এিং িার মািযতম মকাতনা হারাম কাজও 
সঙ্ঘযটে হয় না। মিমন, শুিু সময় কাটাতনার জনয 
যিয়ারে করা অথিা মুিাহ কথািােণা িলার জনয সািাৎ 

                                                           
1 সুনান যেরযমিী, হাদীস নং ১৯৩১। 
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করা। েতি মকাতনা মকাতনা সািাৎ আতে িা প্রকৃে েতি 
প্রশংসনীয় এিং জাতয়ি; যকন্তু োর সাতথ এমন যকেু 
জযিতয় িায় মি োর মূল যিিানতকই েযরিেণন কতর 
মদয়। মিমন, সািাতের সাতথ মকাতনা অনযায় কাজ িুি 
হতয় মগল। এখাতন আিশযক হতলা ঐ যনযষদ্ধ কাজযট দূর 
করা িাতে সািাৎ োর যনতজর অিস্থাতন যনজ অিস্থাতন 
যিক থাতক। িযদ মসই যনযষদ্ধ কাজতক িাদ মদওয়া সম্ভি 
না হয় েখন উি জাতয়ি সািাৎ নাজাতয়তি েযরিযেণে 
হতয় িাতি এিং সািাৎ কারীতক ো িাদ মদওয়া জরুরী 
হতয় িাতি।  
যিয়ারতের আদিসমূহ: 
যিয়ারতের অতনক আদি রতয়তে। িথা, 
১। যিয়ারতের যনয়ে এিং উতেশযতক সযিক করতে হতি। 
মিমন, আত্মীয়োর সম্পকণ যিক রাখার যনয়ে করা এিং 
োতদর অযিকার আদায় করা অথিা আল্লাহর সন্তুযি 
লাতের যনয়ে করতি িা সািাতের দ্বারা মি েুর্য লাে হয় 
োর যনয়ে করতি অথিা েরস্পতর উেতদশ গ্রহতর্র 
যনয়ে িা সময়তক কাতজ লাগাতনার যনয়ে করা ইেযাযদ।  
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২। সািাতের জনয িতথােিুি সময় যনিণারর্ করা। 
োনাহাতরর যনিণাযরে সময়, আরাম অথিা  ুতমর সময় 
সািাৎ করা উযচৎ নয়। অনুরূেোতি কাতরা যনিণাযরে 
মকাতনা সময় থাতক িখন কাতরা যিয়ারে মস েেন্দ কতর 
না েখন সািাতের মািযতম োর উের মিাো চাযেতয় 
মদওয়া এিং যিরি করা যিক নয়। 
৩। যিয়ারেকারী অযিক সময় মথতক িা অনয মকাতনা 
মািযতম িার সাতথ সািাৎ করতে এতসতে োতক যিরি 
করা ও োর কাতজর িয াে  টাতনা উযচৎ নয়। হযাাঁ, িযদ 
সািাৎকারী জানতে োতর মি, োর সাথী অযিক সময় 
কাটাতনা অেেন্দ কতরন না, োহতল যিলম্ব করাতে মদাষ 
মনই। সািাৎকারীতক োর সাথীর অিস্থার প্রযে লিয 
রাখতে হতি। হয়তো মস মকাতনা কাতজ িযস্ত আতে িা 
কাতরা সাতথ অঙ্গীকারািদ্ধ আতে। আর এগুতলা িযযির 
অিস্থা দ্বারা প্রকাশ োয়। মিমন, মচহারায় যিরযির োে 
ফুতট উতি অথিা িারিার  যির যদতক োকায় িা িারিার 
আসা িাওয়া করতে থাতক এিং কখতনা প্রকাতশযই িতল 
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মি আযম িযস্ত। েখন সািাৎকারী অনুমযে যনতয় মির হতয় 
আসতি।  
৪। সািাৎকারী সাজতগাজ কতর েযরোযট হতয় যিয়ারতে 
আসতি, সাতথ সাতথ যনজ মোশাক-েযরচ্ছদ এিং মিশ-
েূষা যিনযস্ত কতর যনতি। সুগযে িযিহার কতর যনতজর 
দুগণে দূর করতি।  
৫। সািাৎপ্রাথণী অনুমযে প্রাথণনা করতল সািাৎদাোর 
অনুমযে মদওয়া ও না মদওয়া উেয়যটরই অযিকার 
রতয়তে। এখন িযদ যেযন সািাতের অনুমযে না যদতয় 
অোরগো প্রকাশ কতরন োহতল সািাৎপ্রাথণীর মসযট 
সন্তুিযচতে গ্রহর্ করা ও মতন কি মনওয়া িা োর 
সম্পতকণ মতন যিরূে োি মোষর্ করা যিক হতি না। 
কারর্, কখতনা কখতনা সমতয়র েযরতপ্রযিতে এরূে 
করতে হয়।  
আল্লাহ িতলন, 

ى  ُهو   ف ٱرِۡجُعوا    ٱرِۡجُعوا   ل ُكمُ  قِيل   ِإَون﴿ ۡزك 
 

 [  ٢٨: انلور] ﴾ل ُكۡم   أ
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“মোমাতদরতক িযদ িলা হয় যফতর িাও, েতি যফতর 
িাতি। এযট মোমাতদর জনয েযিিের।” [সূরা আন-নূর, 
আয়াে: ২৮] 
কাোদাহ রাযদয়াল্লাহু ‘আনহু িতলন, মকাতনা মকাতনা 
মুহাযজর িতলতেন, সারা জীিন (অন্তে একিাতরর জতনয 
হতলও) এ আয়াতের ওের আমল করতে মচতয়যে; যকন্তু 
োযর যন, আমার মকাতনা োইতয়র যনকট প্রতিতশর 
অনুমযে মচতয়যে, অেঃের যেযন িতলতেন যফতর িাও 
আযম যফতর এতসযে আর আমার হৃদয় োর ওের সন্তুি।  
৬। সািাৎকারীর কেণিয হতলা:  তর প্রতিশ কতর দৃযি 
সংিে রাখতি, কাতনর যহফািে করতি এিং অসংগে ও 
অপ্রতয়াজনীয় যিষতয় প্রশ্ন করতি না। িাযিওয়ালা মিখাতন 
িসতে িলতি মসখাতন িসতি োর অনুমযে োিা মির হতি 
না। িখন মির হতি সালাম যদতি।  
৭। অনুমযে না মদওয়া েিণন্ত অতনযর িাযিতে প্রতিশ করা 
কাতরা েতিই জাতয়ি মনই। আল্লাহ ো‘আলা িতলন, 

ه   ﴿ يُّ
 

أ َٰٓ ين   اي  ِ ُنوا   ٱَّلذ ام  ۡي   ُبُيوتًا ت ۡدُخلُوا   ل   ء  ى  ُبُيوتُِكمۡ  غ  ّتذ  ح 
نُِسوا  

ۡ
أ ُِموا   ت ۡست  ل  تُس  َٰٓ  و  ا   َع   ۡهلِه 

 
 [  ٢٧: انلور] ﴾ أ
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“মহ মুযমনগর্! মোমরা যনতজতদর গৃহ িযেীে অনযতদর 
গৃতহ গৃহিাসীতদর অনুমযে না যনতয় এিং োতদরতক 
সালাম না কতর প্রতিশ কতরা না।” [সূরা আন-নূর, 
আয়াে: ২৭] 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম িতলন, 

ْم ثاََلثًا فَلَْم يهؤَْذْن َله فَلََْيِْجعْ » كه َحده
َ
َذَن أ

ْ
 «إَِذا اْستَأ

“মোমাতদর মকউ যেনিার অনুমযে চাওয়ার ের অনুমযে 
না যমলতল যফতর আসতি।”2 
অনুমযে চাওয়ার এ যিিান আতরাতের োৎেিণ: 
ক) ঐ সময় িাযিতে কাতরা প্রতিশ করা িাযিওয়ালাতদর 
জনয কতির কারর্ হতে োতর, োই অনুমযে চাওয়ার এ 
যিিান মদওয়া হতয়তে িাতে িাযিওয়ালা অিাযিে 
েযরযস্থযের সমু্মখীন হওয়া মথতক মিাঁতচ মিতে োতর। 
খ) এর মািযতম  তরর মগােন যিষয়গুতলা সংরযিে 
থাকতি।  তরর মলাকতদর েদণা হতি।  

                                                           
2 সহীহ িুখারী, হাদীস নং ৫৭৭৬। 
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গ) অনুমযে প্রাথণনা দ্বারা হিাৎ প্রতিতশর মািযতম  তরর 
মলাকতদর  ািতি িাওয়া মথতক যনরােো লাে হয়।  
৮। অনুমযে প্রাথণনার গুরুত্ব অতনক আর োই োর যকেু 
আদি এিং যিিান রতয়তে:  
ক) অনুমযে প্রাথণনার বিি েদ্ধযে হতচ্ছ যেনিার প্রাথণনা 
করতি, িযদ অনুমযে মদয় মো প্রতিশ করতি অনযথায় 
যফতর আসতি। অনুমযে প্রাথণনার সময় একিার অনুমযে 
চাওয়ার ের োওয়া না মগতল সামানয যিরযে যদতয় েতরর 
িার চাইতি অথণাৎ মােখাতন যকেু সময় যিরযে যদতয় 
অনুমযে চাইতি। 
খ) অনুমযে প্রাথণনাকারীর দরজায় কিা াে িা শব্দ কতর 
ডাক মদওয়াটা অেযন্ত েদ্রযচে ও কমলোর সাতথ হওয়া 
িাঞ্ছনীয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইযহ ওয়াসাল্লাম 
িতলন, 

ٍء إِله َشانَهه » ْْنَعه ِمْن ََشْ ، َوَل يه ٍء إِله َزانَهه ونه ِِف ََشْ ْفَق َل يَكه  «إِنه الرِّ
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“কমলো ও নম্রো িার সাতথই িুি হতি মসই সুন্দর ও 
মিণাদািান হতি, আর িার মথতক উযিতয় মনওয়া হতি মসই 
অসুন্দর ও অসম্মাযনে হতি।”3 
গ) িখন িলা হতি: দরজায় মক? িলতি! অমুতকর েুি 
অমুক যনতজর ঐ নাম িলতি িার দ্বারা সহতজ মচনা িায়। 
িলতি না ‘আযম’। মকননা এই শব্দ প্রতেযতকর ওের 
িেণায়। মস িুেতে োরতি না মি মক দরজা নািা যদতচ্ছ। 
জাতির রাযদয়াল্লাহু ‘আনহুর হাদীতস এতসতে যেযন নিীর 
দরজা নািা যদতলন নিী িলতলন, মক? 

نَا»
َ
نَا أ

َ
نَا، َفَقاَل: أ

َ
: أ لْته نههه َكرَِهَها ،َفقه

َ
 «َكأ

“আযম িললাম, ‘আযম’। নিী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইযহ 
ওয়াসাল্লাম িলতলন, ‘আযম’ ‘আযম’। মতন হয় যেযন 
অেেন্দ করতলন।”4 
 ) অনুমযে প্রাথণনাকারী দরজার এতকিাতর সামতন 
দাাঁিাতি না, ডাতন অথিা িাতম সতর দাাঁিাতি, দরজা 

                                                           
3 সহীহ মুসযলম, হাদীস নং ৪৬৯৮। 
4 সহীহ মুসযলম, হাদীস নং ৪০১২। 
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খুলতলই িাতে িাযির যেেতরর অিস্থা সামতন এতস না 
েতি। 
ঙ) অনুমযে প্রাথণনার যিষয়যট িযােক, প্রতেযতকর জতনযই 
সিণািস্থায় এযট প্রতিাজয। সুেরাং মকউ িযদ যনতজর 
যেোর  তর িা মাতয়র  তর িা মিাতনর  তর প্রতিশ 
করতে চায় েখনও অনুমযে যনতে হতি। 
চ) অনুমযে প্রাথণনার মিতি নারীরাও েুরুতষর মতো, 
উেতয়র জতনয একই যিিান প্রতিাজয। অতনক নারীরা এ 
িযাোতর যশযথলো প্রদশণন কতর থাতকন,  তর অনুমযে 
োিাই প্রতিশ কতরন। এযট মানুতষর মাতে িহুল প্রচযলে 
েুতলর মিয মথতক একযট। 

সমাপ্ত 


