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 মক্কার কবরস্থান আল-মু‘আল্লা 

   

প্রথমত: মু‘আল্লা কবরস্থালনর পবরচয়: 

এবি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লালমর যুগ থথলকই মক্কাবাসীলদর প্রধান কবরস্থান। মসবিলদ হারালমর ৭০০ বম. 

দূরলে আল-হুিুন এলাকায় অববস্থত। তার আয়তন ২১০০.০০০ বমিার। 

মক্কাবাসীলদর হািার হািার মৃতসহ থসখালন পার্শ্ববতবী ও মুসাবফরলদরও দাফন করা হয়। অনুরূপ দাফন করা 

হলয়লে থসখালন বকেু সংখযক সাহাবীলক। 

বিতীয়ত: মু‘আল্লা কবরস্থালনর ফযীলত: 

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লালমর বাণী:  ِةر َهِذه َ  কতইনা উত্তম কবরস্থান এবি”। এ হাদীসবি বযতীত“ نِْعَم الَْمْقربر

মুয়াল্লা কবরস্থালনর বযাপালর থকালনা সহীহ হাদীস থনই।1 

পক্ষান্তলর এ বযতীত যা বকেু পাওয়া যায়, থযমন থসখান থথলক সত্তর হািার পুনরুত্থান হলয় ববনা বহসালব িান্নালত 

প্রলবশ করলব। যালদর প্রলতযলকই আবার সত্তর িলনর িনয সুপাবরশ করলত পারলব। এর থকালনা বকেুই সবিক সূলে 

সাবযস্ত নয়।2 

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম তাাঁর সাহাবীলদরলক বনলয় হি কলরলেন; বকন্তু তালদর থকউ থসখালন সালাত বা 

থদা‘আর িনয গমন কলরন বন। যারা থস সব কবরস্থান বযয়ারত কলরলেন তারা তা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ 

ওয়াসাল্লাম থযভালব হুকুম বদলয়লেন থসই শরী‘আতসম্মত পদ্ধবতলতই বযয়ারত কলরলেন। সুতরাং তারা কবরবাসীলক 

সালাম প্রদান কলরলেন ও তালদর িনয থদা‘আ কলরলেন। সালালফ সাললহীলনর কালরা থথলক এমন ববণবত হয় বন থয, 

বতবন থসখালন থদা‘আর িনয বগলয়লেন; বরং যা বকেু বতবমালন থসখালন ঘলি থালক তা পরবতবী যুগ সমূলহরই সৃবি। 

তৃতীয়ত: মু‘আল্লা কবরস্থান বযয়ারত করার শরী‘আতসম্মত ববধান ও বযয়ারতকারী থসখালন যা বললব 

প্রলতযক স্থালনর কবর বযয়ারতই শরী‘আতসম্মত। থকননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম বললন, 

رر الَْموَْت » َها ترَذكِّ بروَر فَإِنَّ  «زرورروا الْقر

“থতামরা কবর বযয়ারত কর, থকননা তা থতামালদর মৃতুযলক স্মরণ কবরলয় বদলব।”3 

মক্কায় থয সকল পুরুষ অবস্থান কলর তালদর িনয শরী‘আতসম্মত হললা, মক্কার অনযানয কবরস্থালনর মলতাই আল-

মু‘আল্লা কবরস্থান বযয়ারত করা। 

                                                           
1 হাদীসবি ইমাম আহমদ তার মুসনালদ বণবনা কলরন: ১/৩৬৭; ইমাম বুখারী, তারীলখ কাবীর: ১/২৮৪ ও প্রভৃবত গ্রলে ববণবত হলয়লে। 
2 শাইখ গাব্বান রবচত ফাযালয়লল মক্কা: ২/৯৪৩-৯৪৪। 
3 সহীহ মুসবলম, হাদীস নং ৯৭৬। 
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পক্ষান্তলর মবহলালদর িনয সবিক মতানুযায়ী কবর বযয়ারত শরী‘আতসম্মত নয়। থকননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ 

ওয়াসাল্লাম বললন: 

برورِ  لََعنَ » ر َزوَّاَراِت الْقر  «اَّللَّ

“আল্লাহ তা‘আলা থববশ কবর বযয়ারতকারী মবহলার প্রবত লা‘নত করুন।”4 

কবর বযয়ারলতর হাদীসগুললা িারা বযয়ারলতর বযাপালর স্পি হয় থয, কবর বযয়ারলতর িারা মুসবলম বতনবি উপকার 

থপলয় থালক: 

(১) কবর থদলখ মৃতুযলক স্মরণ হয়, তালত মুসবলমগণ থযন সৎ আমল কলর এ কবলরর িনয প্রস্তুবত থনয়। আর এবি 

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লালমর বাণী: 

رر اآلِخَرةَ » َها ترَذكِّ ورروَها فَإِنَّ  «فَزر
“সুতরাং থতামরা কবর বযয়ারত কর, থকননা তা পরকাললক স্মরণ কবরলয় বদলব।”5 

(২) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম এর অনুসরণ। থকননা কবর বযয়ারত একবি সুন্নাত। নবী সাল্লাল্লাহু 

আলাইবহ ওয়াসাল্লাম কবর বযয়ারত কলরলেন। সুতরাং মুসবলমগণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লালমর অনুসরলণ 

কবর বযয়ারলতর মাধযলম সাওয়াব অিবন করলব এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লালমর হুকুলম সাড়া থদয়ারও 

সাওয়াব অিবন করলব। থযমন, বতবন বললন, زرورروَها অথবাৎ থতামরা কবর বযয়ারত কর। 

(৩) তার মুসবলম ভাইলদর িনয থদা‘আ কলর তালদর প্রবত ইহসান ও সহানুভূবত প্রদশবন। থকননা নবী সাল্লাল্লাহু 

আলাইবহ ওয়াসাল্লাম থথলক সহীহভালব বযয়ারলতর থয সব থদা‘আর শব্দমালা সাবযস্ত হলয়লে ও বতবন তাাঁর 

সাহাবীলদরলক যা বশক্ষা বদলয়লেন তালত মুসবলমলদর মৃতলদর িনয থদা‘আ যুক্ত রলয়লে, যা তালদর িনয উপকারী 

এবং তারা ইনশাআল্লাহ তা থথলক উপকৃত হলবন। আর কবর বযয়ারতকারী তার ভাইলয়র িনয থদা‘আ ও তালদর 

প্রবত ইহসান করার সাওয়াব অিবন করলব। 

মুসবলম যখন কবরস্থান বযয়ারত করলব, তার উবচৎ থস থযন শরী‘আতসম্মত ববধ সীমায় অবস্থান কলর তা বযয়ারত 

কলর। সুতরাং থস মৃলতর িনয শরী‘আলত ববণবত থদা‘আ িারাই বযয়ারত করলব। অতএব থস বললব: 

وَن،َوَيرْحَ » ْسِلِمنَي، َوإِنَّا، إِْن َشاَء اهللر لاََلِحقر ْؤِمِننَي َوالْمر يَاِر ِمَن الْمر ْهَل ادلِّ
َ
ْم أ اَلمر َعلَيْكر لر  مر السَّ

َ
ْسأ

َ
ِخِريَن، أ

ْ
ْستَأ ْستَْقِدِمنَي ِمنَّا َوالْمر اهللر الْمر

مر الَْعاِفيَةَ   «اهلَل ََلَا َولَكر
“থহ মুবমন-মুসবলম কবরবাসীগণ, আপনালদর প্রবত সালাম, বনশ্চয় আমরাও ইনশাআল্লাহ আপনালদর সালথ বমবলত 

হব। আপনারা যারা অগ্রগামী হলয়লেন ও যারা পরবতবীলত আসলবন, আল্লাহ তালদর প্রবত রহম করুন! আমরা 

আমালদর ও আপনালদর িনয বনরাপত্তা চাই।”6 

উবল্লবখত শব্দমালায় মৃলতর িনয থদা‘আ এলসলে। 

                                                           
4 আবু দাউদ োয়াবলসী, হাদীস নং ২৪৭৮। 
5 বতরবমযী, হাদীস নং ১০৫৪ 
6 সহীহ মুসবলম, হাদীস নং ৯৭৪, ৯৭৫। 
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চতুথবত: মু‘আল্লায় কবরস্থ কালরা কালরা স্থান বনধবারণ সম্পবকবত ববষয় 

এ ববষলয় সলেহ থনই থয মু‘আল্লা হল, মক্কাবাসীলদর কবরস্থান। থসখালন বকেু সংখযক সাহাবীলক দাফন করা 

হলয়লে। সববিনবববদত থয, ইসলামী শরী‘আত থকালনা কবরলক বচলন তালক স্বতন্ত্র মযবাদা বদলত উৎসাবহত কলর বন; 

বরং শরী‘আত থকালনা আলামত িারা বচবিত করার মাে অনুমবত বদলয়লে, থযমন পাথর িারা বচবিত করা। তলব 

তালত বনমবাণ কাযব করা, তার উপর থলখা-থলবখ করা বনলষধ। থযমন, িালবর রাবদয়াল্লাহু আনহু ববণবত হাদীলস আলে, 

বতবন বললন, 

َص َويربََْن َعلَ » َقصَّ ْن ير
َ
، َوأ َد لََعَ الَْقرْبِ ْن َيْقعر

َ
ِ َصَّلَّ اهللر َعلَيِْه وََسلََّم َنََه أ وَل اَّللَّ ْو يرَزاَد َعلَيْهِ َسِمْعتر رَسر

َ
ْن يرْكتََب َعلَيِْه، أ

َ
ْو أ

َ
 «يِْه أ

“রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লামলক আবম কবলর বসলত, কবলর বনমবাণ কাি করলত, প্লাস্টার করলত ও তার 

উপর বলখলত বনলষধ করলত শুলনবে।”7 

উবল্লবখত আলামত স্থাপলনর থয অথব বুঝায়, তা অবশয বনবশ্চি হলয় থযলত পালর; বকেুকাল অবতবাবহত হলয় যাওয়ার 

পর। থকননা কবর থচনা-িানার বযাপালর শরী‘আলতর থকালনা বববধ-ববধালনর সম্পকব থনই। এ িনযই মু‘আল্লা 

কবরস্থালনর বচিগুললা ববলুপ্ত হলয় থগলে, তাই বনবশ্চতভালব তা থচনা বা িানা যায় না। 

ইবন িুবালয়র তার ৫৭৮ সলনর ভ্রমলন মু‘আল্লা কবরস্থান সম্পলকব বললন: উবল্লবখত কবরস্থানবি একদল সাহাবী, 

তালব‘ঈ, ওলী ও সৎললালকর দাফনস্থল। তার লক্ষযস্থলগুললা ববলুপ্ত হলয়লে এবং শহরবাসী হলত তালদর নামও বমলি 

থগলে। 

অতঃপর বতবন বকেু সংখযক আবলম থথলক কবতপয় দলীল বণবনা কলরন। তারপর বললন: এগুললাই কবতপয় আবলম 

থথলক িানা দলীল। এসবই থযমন থদখলেন ববলবকসম্মত কথা। এর স্বীকৃবত বযতীত অস্বীকার করার থকালনা পথ 

থনই, থয কবতপয় সাহাবী, তালব‘ঈ ও তালদর পরবতবীলত বড়-বড় আবলম ও সৎ বযবক্ত যালদর প্রবত ইবিত করা হয়, 

তারা থসই মক্কা কবরস্থালন দাফন হলয় রলয়লেন; বকন্তু সবিকভালব তালদর কবরগুললালক আমরা বনধবারণ করলত 

পারব না। আর তালদর কবর থচনা বা না থচনালত থকালনা উপকার বা অপকারও অিবন হলব না; বরং তালদর িনয 

আমালদর পক্ষ হলত থদা‘আ ও ক্ষমা প্রাথবনাই তালদর বনকি থপৌঁেলব, তারা ভূ-খলের প্রালচযই থাকুন আর প্রাশ্চযলতযই 

থাকুন। 

পঞ্চমত: থকালনা থকালনা বযয়ারতকারী থযসব সুন্নাত পবরপেী ববষলয় বলপ্ত হয় 

কবর বযয়ারতকারীর উবচত, থস থযন তার বযয়ারলত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লালমর সুন্নাতী পদ্ধবত পালন 

কলর এবং থস সব ববষলয় পবতত হওয়া থথলক সতকব হয় যা হলব সুন্নাত পবরপেী ও তালক তা গুনালহ বনপবতত 

করলব, বা তার থনকী কলম যালব। বনলে এমন কবতপয় শরী‘আত পবরপেী ববষয় উলল্লখ করা হল যালত থকালনা 

থকালনা বযয়ারতকারী পবতত হলয় থালক। থযন বযয়ারতকারীগণ থসগুললালত পবতত হওয়া থথলক বাাঁচলত পালর: 

১।  কবরস্থালন বগলয় মৃতলদর উসীলা করা, তালদর বনকি ফবরয়াদ করা ও তালদর বনকি সুপাবরশ তলব করা। 

                                                           
7 আবূ দাউদ, হাদীস নং ৩৩২৫, ৩২২৬, বতরবমযী, হাদীস নং ১০৫২, নাসাঈ, হাদীস নং ২০২৭; হালকম: ১/৫২৫ বতবন সহীহ 
বলললেন। 
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২। কবলরর সমু্মলখ িায় দাাঁবড়লয় থাকা। ববনয়-নম্রতা প্রকাশ করা ও এমন ববর্শ্ালস নীরবতা পালন করা থয, এমন 

করা শরী‘আত বনলদববশত আদলবর অন্তভুবক্ত। এসব হললা, বাড়াবাবড় ও কবরবাসীলদর থক্ষলে সীমালঙ্ঘন করা। 

কবরবাসীর সালথ এমন করা বশলকবর উসীলা ও মাধযম। 

৩। কবরবাসীর িনয বসিদা ও রুকু করা, অথচ সািদাহ ও রুকু ইবাদলতর অন্তভুবক্ত। সুতরাং তা আল্লাহ বযতীত 

কালরা িনয করা িলয়য নয়। 

৪। কবরস্থালনর বভতলর-বাইলর কবুতলরর িনয এমন ববর্শ্াস শসয দানা বনলক্ষপ করা থয, তালত রলয়লে থনকী ও 

প্রবতদান। ববলশষ কলর তা কবুতরলক খাওয়ালনার মলধয বা তালত বরকত রলয়লে এমন ববর্শ্াস থপাষণ। এমন 
কমম নবী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম কলরন বন, না থকালনা সাহাবা কলরলেন আর না থকালনা তালব‘ঈ বা 

সালালফ সাললহীন কলরলেন। সুতরাাং তা হল া দীলনর মলধয নব আববসৃ্কত ববদ‘আত। অনুরূপ এলত খালদযর 

অবমাননা ও পবথকলক কি থদওয়া হয়। 

৫। থসখালন উচ্চস্বলর ববলাপ করা, মুলখ মারা বা গাল চাপড়ালনা ইতযাবদ। আর সববিনবববদত কথা থয, এসব কমব 

হারাম; বরং কবীরা গুনালহর অন্তভুবক্ত।8 

৬। নামালয কবরলক সামলন করা এবং এ সালাতলক “সালালত বযয়ারা” নামকরণ করা অথচ কবলরর বদলক সালাত 

আদায় উলামালয় বকরালমর ঐকমলতয হারাম। 

৭। সবম্মবলতভালব থসখালন থদা‘আ ও বযবকর করা, অথচ তা এমন আমল যা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম 

কলরন বন, না কলরলেন তাাঁর সাহাবাগণ, না তালব‘ঈগণ। 

৮। কবর হলত চুম্বন-স্পশব করার িনয বা বরকত বা থরাগ মুবক্ত কামনায় অনয বকেুর সালথ বমশালনার িনয মাবি 

গ্রহণ করা। 

৯। কবরবাসীলক বনলির হািত পূরণ ও তালদর িারা বালা-মুসীবত দূর করার িনয বববভন্ন মযালসি প্রদান করা। 

১০। কবলরর সালথ বরকত হাবসললর িনয সুতা ও থনকড়া পযাাঁচালনা এবং দরিা ও িানালায় তালা লাগান। 

১১।  অনুরূপ বরকত গ্রহলণর িনয কবরস্থালনর থদয়াল, দরিা ও তার মলধয থয বিবনস রলয়লে তা স্পশব করা। 

১২। থকালনা থকালনা কবলর পয়সা থদওয়া; অথচ তা হললা, আল্লাহ বযতীত অলনযর নালম মান্নলতর অন্তভুবক্ত। 

১৩। ফালতহাখানী, কুলখানী, সূরা ইয়াসীন ও সূরা বাকারার থশষ দু’ আয়াত পাি কলর মৃলতর রূলহর িনয বখলশ 

থদওয়া। 

১৪। বরকত গ্রহলণর আশায় নখ, চুল, দাাঁত কবলর পুাঁলত রাখা। 

১৫। কবরবাসীর বনকিয অিবলনর িনয কবলর আতর, থগালাপ িল বেিালনা। অথচ এবি আল্লাহ বযতীত অলনযর 

বনকিয অিবন করার অন্তভুবক্ত যা হারাম িালয়য নয়। 

                                                           
8 আল-মাক্কীর আযযাওয়ালির: ১/৩০৬ 
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