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ভূযমকা
আল-হামদু যলল্লাহ ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা রাসূ যলল্লাহ। অতঃপর,
মানু ষকক লিখাকন দাফন করা হয় তার নাম কবর। দু যনয়ায় এটাই তার সববকশষ
যিকানা। িখন দাফন করা হয়, জীযবতকদর সাকথ তার লিাগাকিাগ যবযিন্ন হকয়
িায় এবং লস িকল িায় অদৃ শয জগকত। মানু ষ অকনকটা অসহায় এবং আল্লাহর
তাকদীকরর কাকে অপারগ হকয় প্রস্থান ককর কবকরর জগকত। মৃতুযর যবভীযষকা,
কবকরর িাপ অতঃপর যফযরশতাকদর প্রশ্ন, হাশকরর ময়দাকন উত্থান, যহসাবযনকাশ ও যকসাস অথবাৎ িু লুকমর বদলা লনকীর যবযনময় যকংবা পাকপর লবাঝা
গ্রহণ ককর এবং ডান হাত যকংবা বাাঁ হাকত আমলনামা প্রাযপ্তর গভীর উৎকণ্ঠার
মকতা যনদারুণ অবস্থার সম্মু খীন হয় পর পর। মৃত এ বযযিকক কাণ্ডজ্ঞানহীন
মূ খব কবর পূ জারী কযতপয় জীযবত মানু কষর অন্তকর মহা শযিধর যহকসকব লপশ
ককর শয়তান, ফকল তারা লদা‘আ, সু পাযরশ ও কলযাণ লাভ করার আশায় েু কট
িায় তাকদর কবকর, লপশ ককর টাকা-পয়সা, যবযভন্ন নজর-লনওয়াজ ও তযাগকুরবানী।
আমাকদর পূ বববতবী উম্মতকক শয়তান এভাকবই লগামরাহ ও পথভ্রষ্ট ককরকে,
সতযকক আাাল ককর তাকদর সামকন তুকল ধকরকে বাযতলকক। আল্লাহ তা‘আলা
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লামকক লপ্ররণ ককর লস মূ খবতা ও অন্ধকার উম্মত
লথকক দূ র ককরন। যতযন কবর যিয়ারত সম্পূ ণব যনকষধ ককর লদন, লিন জাকহলী
কুসংস্কার, যশকবী আকীদা, যবিুযযত ও শয়তানী সংশয় লথকক তাকদর অন্তর
সকফদ ও পযরিন্ন হয়। অতঃপর িখন তাকদর আকীদা পযরশুদ্ধ ও পযরপক্ব
হকলা, তাওহীকদর আকলায় তাকদর হৃদয়-কুন্দর ভকর লগল, যতযন ল াষণা যদকলন:
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،» «فإنها تذكركم اآلخرة:«كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها» مسلم و زاد الرتمذي
 فمن، «نهيتكم عن زيارة القبور: ولفظ النسايئ.» «فإن يف زيارتها تذكرة:وعند أيب داود
ُ
» وال تقولوا هجرا،أراد أن يزور فلزير
“আযম লতামাকদরকক কবর যিয়ারত লথকক যনকষধ ককরযেলাম, লতামরা তা
যিয়ারত কর”।1 ইমাম যতরযমিী অযতযরি বণবনা ককরন: “কারণ তা আকখরাত
2
স্মরণ কযরকয় লদয়”। ইমাম আবু দাউদ তার পযরবকতব বকলন: “কারণ তার

যিয়ারত করায় উপকদশ রকয়কে”।3 ইমাম নাসাঈ-এর বণবনা করা শব্দ হকি:
“কবর যিয়ারত লথকক লতামাকদরকক যনকষধ ককরযেলাম, অতএব, লি যিয়ারত
করার ইিা ককর লস যিয়ারত করুক, তকব লতামরা লবহুদা কথা বল না”।4
যতযন উম্মতকক সতকব ককর বকলন, লিন তারা দূ র আগামীকত শয়তাকনর যবস্মৃ যত
ও প্রতারণায় সযিক পথহারা না হয়:
ّ «لعن اهلل ايلهود
 «امهلل ال:وانلصارى اختذوا قبور أنبيائهم مساجد» و يف مسند اإلمام أمحد
» لعن اهلل قوما اختذوا قبور أنبيائهم مساجد، جتعل قربي وثنا
“আল্লাহ ইয়াহূ দী ও যিস্টানকদর লা‘নত করুন, তারা তাকদর নবীকদর কবরকক
মসযজদ বাযনকয়কে”।5 আবু হুরায়রা লথকক ইমাম আহমদ বণবনা ককরন: “লহ

1

সহীহ মুসযলম, হাদীস নং ৯৭৭

2

যতরযমিী, হাদীস নং ১০৫৪

3

আবু দাউদ, হাদীস নং ৩২৩৫

4

নাসাঈ, হাদীস নং ২০৩১

5

সহীহ বু খারী ও মুসযলম।
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6

আল্লাহ আমার কবরকক প্রযতমা বাযনও না, আল্লাহ লস জাযতকক লা‘নত করুন,
িারা তাকদর নবীকদর কবরকক মসযজদ বানায়”।

7

কবর যিয়ারত করার ববধতা লথকক লকউ লিন তার উপর যনমবাণ করা, তাকক
য কর বসা ও তা ইবাদাত খানায় পযরণত করার ভ্রাযন্তকত যলপ্ত না হয় তাই
আকরা সতকবতা অবলম্বন ককরন। আবু সাঈদ খুদরী রাযদয়াল্লাহু ‘আনহু বকলন,
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম যনকষধ ককরকেন,
» أويصىل عليها,أو يقعد عليه, «أن يبىن ىلع القبور
“কবকরর উপর যনমবাণ করা, তার উপর বসা অথবা তার উপর সালাত পাা
লথকক”।8
আলী রাযদয়াল্লাহু ‘আনহু আবুল হাইয়াজ আল-আসাদীকক বকলন, আযম যক
লতামাকক লস কাকজর জনয লপ্ররণ করব, িার জনয আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু আমাকক
লপ্ররণ ককরকেন?
»وال قربا مرشفا إال سويته, «اذهب فال تدع تمثاال إال طمسته
6

অথবাৎ মুযতব ও প্রযতমার যনকট লিসব ইবাদাত আঞ্জাম লদওয়া হয়, লসসব লথকক আমার
কবরকক যহফািত কর, লিন আমার কবকর লকউ নজর-লনয়াজ ও মান্নত না ককর, লকউ
বকস ইযতকাফ না ককর, লকউ লদা‘আ ও ফযরয়াদ না ককর এবং লকউ লকবলা ও কাবা না
বানায়। এ জাতীয় কমবকাণ্ড পূ বববতবীকদর কবকর সং যটত হত, তাই লসসব লথকক নবী
সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম তার উম্মতকক সতকব ককরকেন।

7

আহমদ, হাদীস (১২/৩১৪), আলবাযন হাদীসযটকক সহীহ বকলকেন। লদখুন: তাহযিরুস সাযজদ:
(পৃ . ২৪), িযদও ইবন রজব ফাতহুল বারী: (২/৪৪১) গ্রকে বকলকেন, তার সনকদর সমসযা
আকে।

8

আবু ইয়ালা আল-মুযসযল যবশুদ্ধ সনকদ স্বীয় মুসনাদ: (৩/৬৭) গ্রকে বণবনা ককরকেন, আকরা
লদখুন ইবন মাজাহ।
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“িাও, লকাকনা মূ যতব রাখকব না অবশযই তা ধ্বংস কর, আর না রাখকব লকাকনা
9
উাঁিু কবর, অবশযই তা বরাবর কর”।

জাকবর রাযদয়াল্লাহু ‘আনহু বকলন, রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম
যনকষধ ককরকেন:
، وأبو داود، والنسايئ، ومسلم، رواه أمحد.» وأن يبىن عليه، وأن يقعد عليه،«أن جيص القرب
، وأن يبىن عليها، وأن يكتب عليها، «نىه أن جتصص القبور: ولفظه.والرتمذي وصححه
.» أو يكتب عليه، أو جيص، أو يزاد عليه، «أن يبىن ىلع القرب: ويف لفظ النسايئ.»وأن توطأ
“লিন কবর পাকা (বা টাইলস) করা না হয়, তার উপর বসা না হয় এবং তার
উপর র যনমবাণ করা না হয়”।10 ইমাম যতরযমিী বকলন: “কবর পাকা করা,
তার উপর যলখা, তার উপর যনমবাণ করা এবং তা পাকয় যপষ্ট করকত যনকষধ
11

ককরকেন”। নাসাঈর শব্দ হকি: “কবকরর উপর যনমবাণ করা অথবা তার উপর
বৃ যদ্ধ করা অথবা তা পাকা করা অথবা তার উপর যলখা লথকক যনকষধ
ককরকেন”।12
কবরকক সম্মান জাযনকয় দাযম বস্তু লসখাকন বযয় করা শরী‘আকতর দৃ যষ্টকত ববধ
নয়, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম লথকক শুধু এতটুকু প্রমাযণত আকে লি,
যতযন কবকরর উপর মাযট যদকয়কেন এবং যকেু লোট পাথর যদকয়কেন লিন মাযট
তার উপর বকস িায়, তার অযতযরি করা সীমালঙ্ঘন ও বাাাবাযা। তাই
কবকরর উপর লথকক শ্রদ্ধা জ্ঞাপনমূ লক সকল বস্তু সযরকয় লফলার যনকদবশ
9

সহীহ মুসযলম (৯/৬১)

10

সহীহ মুসযলম, হাদীস নং ৯৪, (২/৬৬৭); আহমদ (৩/২৯৫, ৩৩৯, ৩৩২) ও (৬/২৯৯)

11

যতরযমিী, হাদীস নং ১০৫২) ও (৩/৩৫৯)

12

নাসাঈ (৪/৮৮)
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ককরকেন যতযন, লহাক লসটা ইট-পাথর, প্লাস্টার, মাকববল, যসরাযমক অথবা
লকাকনা খযনজ দ্রবয।
মুদ্দাকথা: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম শুরুকত কবর যিয়ারত লথকক
যনকষধ ককরকেন, পরবতবীকত তার অনু মযত যদকয়কেন যহকমত বণবনা করাসহ:
“লতামরা কবর যিয়ারত কর, কারণ তা আকখরাত স্মরণ কযরকয় লদয়”।13 কাযদ
ইয়াদ বকলন: “উপকদশ গ্রহণ করার যনযমকে কবর যিয়ারত করা ববধ, বাত্ব
প্রকাশ, প্রযতকিাযগতা ও মাতম করার উকদ্দশয নয়, লিমন নবী সাল্লাল্লাহু
আলাইযহ ওয়াসাল্লাম বকলকেন: “লবহুদা কথা বল না”।14 কাযদ ইয়াদ বকলন:
“আকখরাত স্মরণ কযরকয় লদয়া বযতীত কবর যিয়ারত করার লকাকনা কারণ
আযম জাযন না”।15
কীভাকব কবর যিয়ারত করব লসটাও রকয়কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইযহ
ওয়াসাল্লাকমর আদকশব। আকয়শা রাযদয়াল্লাহু আনহা বকলন, নবী সাল্লাল্লাহু
আলাইযহ ওয়াসাল্লাম রাকতর লশষাংকশ ‘বাযক করবস্থান’-এ লিকতন। লসখাকন
যতযন বলকতন:
ُ
ّ
 غدا ُم َؤ َّجلون وإنا إن شاء اهلل،«السالم عليكم دار قوم مؤمنني وأتاكم ما توعدون
» امهلل اغفر ألهل بقيع الغرقد.بكم الحقون
“লহ মুযমনকদর বাযা- করর অযধবাসীগণ লতামাকদর ওপর সালাম, লতামাকদর িা
ওয়াদা করা হকয়যেল সামকন হাযির হকয়কে, (আমাকদর পযরণযতও লতামাকদর
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পযরণযতর মকতা হকব) তকব আমরা আগামীকাল পিবন্ত অবকাশ প্রাপ্ত। আর
আমরা অবশযই আল্লাহর ইিায় লতামাকদর সাকথ যমযলত হকবা। লহ আল্লাহ, তুযম
বাকী‘ আল-গারকাকদর অযধবাসীকদর ক্ষমা কর”।16 অনু রূপ আকয়শা রাযদয়াল্লাহু
‘আনহা িখন জানকত িান, কীভাকব কবর যিয়ারত করকবন, যতযন বকলন, বল:
ّ
، «السالم ىلع أهل ادليار من املؤمنني واملسلمني يرحم اهلل املستقدمني منا واملستأخرين
ّ
 رواه مسلم. » أسأل اهلل نلا ولكم العافية:  ويف رواية. وإنا إن شاء اهلل بكم الحقون
“লহ মুযমন ও মুসযলমকদর বাযা- করর অযধবাসীগণ, আমাকদর পূ বববতবী ও
পরবতবীকদর ওপর আল্লাহ রহম করুন, আমরা অবশযই আল্লাহর ইিায়
লতামাকদর সাকথ যমযলত হকবা”। অপর বণবনায় একসকে: “আল্লাহর যনকট
আমাকদর জনয ও লতামাকদর জনয যনরাপো প্রাথবনা করযে”।17
এভাকব আমাকদরকক যতযন কবর যিয়ারত করার যনয়ম বাতকল লদন; যকন্তু
শয়তান মূ খব ও যবপথগামীকদর যনকট যশকবকক সু ন্দরভাকব লপশ ককর, তারা
কবকর যগকয় বকল: লহ আমার সাকয়যদ অমুক (মৃত), আমাকক সাহািয কর; তার
যনকট যবযভন্ন প্রকয়াজন লপশ ককর, িা কযবরা গুনাহ ও যশকব।
অতএব, লি যিয়ারত করকব লস যিয়ারত করার কারণও গ্রহণ করকব অথবাৎ
উপকদশ। আর এটা হাযসল হয় লি লকাকনা কবর যিয়ারত িারা, যনকট আত্মীয়
যকংবা দূ র সম্পকবীয় বকল লকাকনা কথা লনই। মূ ল উকদ্দশয উপকদশ গ্রহণ করা,
মানু কষর লশষ পযরণযত মাযটর গতব যভন্ন যকেু নয়। মৃত বযযি মুযমন হকল কবর
প্রশস্ত করা হয়, কাযফর হকল সংকীণব করা হয়। সু তরাং কবর যিয়ারত করার
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সহীহ মুসযলম।
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জনয দূ র লকাথাও িাওয়া যকংবা দী ব সফর করার অথব লনই, কারণ লি লকাকনা
কবকরর পাকশ দাাঁাাকল উপকদশ হাযসল হয়। হযাাঁ, িযদ স্বীয় যপতা, মাতা বা
লকাকনা সন্তাকনর কবর যিয়ারত করা হয়, তাহকল উপকদশ গ্রহণ গভীর হয়,
দলীল আবু হুরায়রা রাযদয়াল্লাহু ‘আনহুর হাদীস, যতযন বকলন: নবী সাল্লাল্লাহু
আলাইযহ ওয়াসাল্লাম তাাঁর মাকয়র কবর যিয়ারত ককরন, যতযন যনকজ কাাঁকদন
এবং িারা পাকশ যেল তাকদর কাাঁদান। অতঃপর যতযন বকলন:
 فزوروا، «استأذنت ريب أن أستغفر هلا فلم يُؤذن يل و استأذنته يف أن أزور قربها فأذن يل
.»القبور فإنها تذكر املوت
“আযম আমার রকবর যনকট অনু মযত লিকয়যে লি, আমার মাকয়র জনয ইকস্তগফার
করব, যতযন আমাকক অনু মযত লদন যন, আযম তার কবর যিয়ারত করার অনু মযত
লিকয়যে, যতযন আমাকক তার অনু মযত লদন। অতএব, লতামরা কবর যিয়ারত
কর, কারণ তা মৃতুযকক স্মরণ কযরকয় লদয়”।18
লকউ বলকত পাকর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম উহুকদর শহীদকদর কবর
যিয়ারত ককরকেন -এটা যক দী ব সফর নয়? না, এটা দী ব সফর নয়। উহুদ
মদীনার পাহাাসমূ হ লথকক একযট পাহাা, উহুকদর শহীদকদর কবর মদীনার
যনকটবতবী, তার জনয দী ব সফর করার প্রকয়াজন হয় না, মদীনা লথকক লকউ
উহুদ লগকল বলা হয় না সফকর যগকয়কে। যিতীয়তঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইযহ
ওয়াসাল্লাম তাকদর যনকট যগকয়কেন মৃতুযর পূ কবব লদা‘আ ও ইকস্তগফার করার
উকদ্দকশয, লিমন সহীহ বুখারীকত উকবাহ ইবন আকমর লথকক বযণবত, যতযন
বকলন:
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ُ
ّ
ّ
«صىل رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ىلع قتىل أحد بعد ثماين سنني اكملودع لألحياء
» ... واألموات
“মৃত ও জীযবতকদর যবদায় জানাকনার মকতা রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ
ওয়াসাল্লাম আট বের পর উহুকদর শহীদকদর জনয লদা‘আ ককরকেন”।19
অনু রূপ যতযন ‘বাযক কবরস্থান’ যিয়ারত ককরকেন আল্লাহর যনকদবকশ। আকয়শা
রাযদয়াল্লাহু ‘আনহা লথকক বযণবত দী ব হাদীকস রকয়কে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইযহ
ওয়াসাল্লাম বকলন:
َ َ ْ ُ ُ َ َّ ّ
ّ
»تأيت أهل ابلقيع فتستغفر هلم
 إن ربك يأمرك أن:  فقال.. «فإن جربيل أتاين
“যজবরীল আমার যনকট একস বকলন: আপনার রব আপনাকক যনকদবশ করকেন
বাযক‘র অযধবাসীকদর যনকট আসু ন এবং তাকদর জনয লদা‘আ করুন”।20
অতএব, উহুদ ও বাযক‘র বযাপাকর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম আযদষ্ট
যেকলন, লসখাকন যতযন তাকদর জনয ইকস্তগফার ককরন। তাকদর লথকক বরকত
হাযসল যকংবা যনকজর প্রকয়াজন লপশ করার জনয িান যন, লসখাকন লপৌঁোর জনয
তার দী ব সফর ও আসবাব-পত্রসহ প্রস্তুযত গ্রহণ যেল না। লকাকনা যকতাকব
উকল্লখ লনই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম ইবরাহীম যকংবা মূ সা যকংবা
লকাকনা নবীর কবর যিয়ারত করার জনয দী ব সফর ককরকেন, অথি তাকদর
কবকরর জায়গা যতযন জানকতন। অনু রূপ লকাকনা সাহাবী লথকক প্রমাযণত নয়
লি, কবর যিয়ারত করার জনয তারা দী ব সফর ককরকেন। এটা কীভাকব সম্ভব
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লিখাকন যতযন যনকজ বকলকেন: “যতনযট মসযজদ বযতীত দী ব সফর করা িাকব
21

না”।

এভাকবই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম স্বীয় উম্মতকক তাওহীদ যবনষ্টকারী
প্রকতযক বস্তু লথকক সতকব ককরকেন, সাহাবীগণ তার আদশব বাস্তবায়ন ককরকেন
অক্ষকর অক্ষকর; যকন্তু শয়তান তার পুরকনা পদ্ধযত লবকে লনয় মানু ষকক পথহারা
করার যনযমকে নতুন ললকভল যদকয়, কবকরর যদকক ধাযবত করার যবযভন্ন লকৌশল
অবলম্বন ককর, ইসলাম লথকক যেটকক পাা যকংবা কুমতলব যনকয় ইসলাম গ্রহণ
করা কযতপয় অনু সারীকক যদকয় যমথযা রিনা ককর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইযহ
ওয়াসাল্লাকমর হাদীস বকল প্রিার ককর, সাকথ িু ি করা হয় আজগুযব অকনক
ফিীলত। কতক নাম মাত্র আকলম না বুকঝ লসগুকলা প্রিার ককর, তাকত যবধৃ ত
মনগাা ফিীলকতর প্রযত উিু দ্ধ ককর এবং িারা তার লথকক সতকব ককর তাকদর
যবরুদ্ধািরকণ যলপ্ত হয়!
আল্লাহ তা‘আলা ইসলাম সু রক্ষার অংশ যহকসকব তাওহীকদর ধারক আকলমকদর
তাকদর পশ্চাকত দাাঁা কযরকয় লদন, তারা উম্মতকক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইযহ
ওয়াসাল্লাকমর ওপর আকরাপ করা যমথযািার সম্পককব সতকব ককরন। বাকনায়াট
জাল হাদীসসমূ কহর অসারতা তুকল ধকরন, কুরআন ও সহীহ হাদীকসর দাযবর
সাকথ তার ববপরীতয প্রমাণ ককরন, লিন প্রকৃত মুসযলম ও নবী সাল্লাল্লাহু
আলাইযহ ওয়াসাল্লাকমর সযতযকার অনু সারীরা তার আদকশবর ওপর অটল থাকক।
বক্ষযমাণ পুযস্তকা লস ধারাবাযহকতার অংশ যবকশষ। আল্লাহ আমাকদরকক কুরআন
ও সহীহ সু ন্নাহর অনু সরণ করার তাওফীক যদন।

21

সহীহ বু খারী ও মুসযলম।
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ললখককর ভূ যমকা
সকল প্রশংসা আল্লাহ তা‘আলার জনয। সালাত ও সালাম বযষবত লহাক আমাকদর
নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম এবং তার পযরবার ও তার সকল
সাথীর উপর। অতঃপর, আমার যনকট একযট প্রশ্ন উত্থাপন করা হয়, িার ভাষা
যেল যনম্নরূপ:
দু ’জন বযযি ঝগাায় জযাকয়কে লি, কাকরা জনয নবী সাল্লাল্লাহু আলাইযহ
ওয়াসাল্লাকমর মসযজদ বযতীত শুধু কবর যিয়ারত করার যনয়কত সফর করা
জাকয়ি যক না, যবষয়যট আমাকদর বুযঝকয় বলু ন, আল্লাহ আপনাকদরকক যহফািত
করুন?
উের: ইসলাকমর শুরুকত কবর যিয়ারত করা যনকষধ যেল। কারণ তখন মানু ষ
সকবমাত্র মূ যতবপূজা তযাগ ককর মুসযলম হকয়কে, অতঃপর তা রযহত ককর নবী
সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম বকলন:
ُ «
» فزوروها فإنها تذكركم اآلخرة،كنت نهيتكم عن زيارة القبور
“আযম লতামাকদরকক কবর যিয়ারত লথকক যনকষধ ককরযেলাম, লতামরা তা
যিয়ারত কর। কারণ, কবর আকখরাতকক স্মরণ কযরকয় লদয়”।22
যতযন শুধু পুরুষকদর জনয কবর যিয়ারত ববধ ককরন। ইবন আব্বাস রাযদয়াল্লাহু
‘আনহুর হাদীকসর23 কারকণ নারীকদর জনয তা যকয়ামত পিবন্ত যনযষদ্ধই থাকক,
িা বণবনা ককরকেন আবু দাউদ, যতরযমিী ও অনযানয মুহাযদ্দসগণ:
22

সহীহ মুসযলম, হাদীস নং ৯৭৭; আবু দাউদ, হাদীস নং ৩২৩৫; যতরযমিী, হাদীস নং ১০৫৪;
নাসাঈ (৪/৮৯); আহমদ (৫/৩৫৬)। এ োাা অনযানয মুহাযদ্দসগণও বু রাইদা রাযদয়াল্লাহু
‘আনহু লথকক হাদীসযট বণবনা ককরকেন।
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» زائرات القبور «لعن رسول اهلل
“নবী সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম কবর যিয়ারতকারী নারীকদর লা‘নত
ককরকেন”।24
আকরা হারাম ককরন যনযদবষ্ট কবর যিয়ারত করার উকদ্দশয দী ব সফর। ইমাম
বুখারী ও মুসযলম আবু হুরায়রা রাযদয়াল্লাহু ‘আনহু লথকক বণবনা ককরন:
23

শাইখ (কলখক) বকলকেন: ইবন আব্বাস লথকক আবু সাকলহ সূ কত্র বযণবত হাদীসযট সহীহ, আবু
সাকলহ সম্পককব বলা হকয়কে, লস উকম্ম হানীর মাওলা বািাম। লকউ বকলকেন, বািাম হকি
যমজান বসরী, বািাকমর পযরিয় িাই মাযন হাদীসযট সহীহ। কারণ বািাম লথকক িযদ মুহাম্মাদ
ইবন িাহাদাহ বণবনা ককরন, তার হাদীস মুহাযদ্দসকদর যনকট সহীহ যহকসকব স্বীকৃত। এ
হাদীস বািাম লথকক, তকব তার লথকক িযদ কালযব বা তার মকতা লকাকনা বণবনা ককর লসটা
সহীহ নয়। আর আমরা িযদ আবু সাকলহকক, যমজান বসরী মাযন তবু ও হাযদকসর যবশুদ্ধতায়
যিমত লনই, কারণ লস মুহাযদ্দসকদর যনকট যনভবরকিাগয, তার সনকদ ইনযকতা (যবযেন্নতা),
তাদযলস (অস্পষ্টতা) ও ইরসাল (সাহাবীকক উহয রাখার লদাষ) লনই।

24

আবু দাউদ, হাদীস নং ৩২৩৬; যতরযমিী, হাদীস নং ৩২০; নাসাঈ (৪/৯৫); ইবন মাজাহ,
হাদীস নং ১৫৭৫। সবাই হাদীসযট ইবন আব্বাকসর োত্র আবু সাকলহ সূ কত্র বণবনা ককরকেন।
আবু সাকলহ উকম্ম হানীর মাওলা (কগালাম) যেকলন।
আবু সাকলহ এর স্বপকক্ষ (অপর দু ’জন সাহাবী লথকক বযণবত) দু ’যট শাযহদ হাদীস রকয়কে,
একযট বণবনা ককরকেন যতরযমিী, হাদীস নং ১০৫৬ ও ইবন মাজাহ, হাদীস নং ১৫৭৬ উমার
ইবন আবু সালামাহ লথকক, লস তার বাবা আবু সালামাহ সূ কত্র, হাদীসযট মারফু:
.»«لعن اهلل زوارات القبور
“আল্লাহ কবর যিয়ারতকারী নারীকদর উপর লা‘নত ককরকেন”।
অপর হাদীসযট বণবনা ককরকেন ইবন মাজাহ, হাদীস নং ১৫৭৪; বু খারী, ‘তাযরখুল কাযবর’
গ্রকে (৩/২৯); আহমদ (৩/৪৪২-৪৪৩); ইবন আযব শাইবাহ (৩/৩৪৫)। আব্দু র রহমান
ইবন বু হমান সূ কত্র, লস আব্দু র রহমান ইবন হাসসান লথকক, লস যপতা হাসসান লথকক:
.»زوارات القبور «لعن رسول اهلل

“নবী সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম কবর যিয়ারতকারী নারীকদর ওপর লা‘নত ককরকেন”।

কবর যিয়ারত সংক্রান্ত কযতপয় জাল ও দু ববল

 14 

ّ
»… «ال تشد الرحال إال إىل ثالثة مساجد
“যতনযট মসযজদ বযতীত লকাকনা বস্তুর যদকক (সাওয়াকবর উকদ্দকশয) বাহন (গাযা)
হাাঁকাকনা িাকব না”।25
লশকষর হাদীস লথকক যতনযট মসযজকদর জনয সাওয়াকবর উকদ্দকশয দী ব সফর
করা ববধ প্রমাযণত হয়: মসযজদু ল হারাম, মসযজদু ন নবী ও মসযজদু ল আকসা।
বুখারী ও মুসযলকম বযণবত সহীহ হাদীকসর ভাষয -যতনযট মসযজদ বযতীত নবী
সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাকমর কবর যিয়ারত করার উকদ্দকশয সফর করা ববধ
নয় অথবাৎ িযদ যিয়ারতকারী নবীর মসযজদ বযতীত শুধু কবর যিয়ারত করার
উকদ্দশয ককর। িযদ মসযজদ যিয়ারত করার উকদ্দকশয সফর ককর, অতঃপর নবী
সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাকমর কবর যিয়ারত ককর লকাকনা সমসযা লনই,
এরূপ করা ববধ, কারণ পূ কববর হাদীস লথকক লজকনযে পুরুষকদর জনয কবর
যিয়ারত করা ববধ।
এ োাা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম লথকক স্পষ্ট লকাকনা কথা ও কমব
যবশুদ্ধ সনকদ বযণবত হয় যন, িা প্রমাণ ককর যনযদবষ্ট কবকরর জনয সফর করা
ববধ, লহাক লসটা তার কবর যকংবা কাকরা কবর। লকাকনা সাহাবী ও তাকদর
অনু সারী লকাকনা আদশব পুরুষ সম্পককব জানা িায় যন, যিযন শুধু নবী সাল্লাল্লাহু
আলাইযহ ওয়াসাল্লাম যকংবা কাকরা কবর যিয়ারত করার জনয দী ব সফর
ককরকেন।
আকয়শা রাযদয়াল্লাহু ‘আনহা লথকক একযট মারফু হাদীকস বযণবত, নবী সাল্লাল্লাহু
আলাইযহ ওয়াসাল্লাম বকলকেন:
25

সহীহ বু খারী, হাদীস নং ১১৮৯; সহীহ মুসযলম, হাদীস নং ১৩৯৭।
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»«من عمل عمال ليس عليه أمرنا فهو رد
“লি এমন লকাকনা আমল করল িার ওপর আমাকদর আদশব লনই তা
প্রতযাখযাত”।26 অতএব, সকল কলযাণ আদশব পূ বস
ব ূ যরকদর আনু গকতয এবং সকল
অযনষ্ট পরবতবীকদর নতুন আযবষ্কাকর।
এটাই প্রকৃত সতয ও সযিক ফায়সালা, তকব পরবতবী কতক ললাক, িারা
ইলকমর সাকথ সম্পৃ ি, শুধু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাকমর কবর যকংবা
অনয কাকরা কবর যিয়ারত করার উকদ্দকশয দী ব সফর করাকক ববধ বকলন, এমন
কযতপয় দলীকলর ওপর যভযে ককর, িা হয়কতা বাকনায়াট অথবা খুব দু ববল,
লিসব হাদীস িারা শর‘ঈ যবধান প্রমাযণত হয় না। হাদীস যবকশষজ্ঞ ও
গকবষককদর যনকট িা স্বীকৃত নীযত, আযম হাদীস যবশারদ ইমামকদর উযিসহ
এখাকন তা উকল্লখ করযে, আল্লাহর সাহাকিযর ওপর ভরসা ককর বলযে:
সাওয়াকবর যনয়কত দী ব সফর করা িারা ববধ বকলন, তাকদর দলীল লিৌদ্দযট
হাদীস, িার একযটও তাকদর দাযবর পকক্ষ দলীল যহকসকব লপশ করা ববধ নয়।

26

সহীহ বু খারী, হাদীস নং ১১৮৯; সহীহ মুসযলম, হাদীস নং ১৩৯৭।
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.»ـ «من زار قربي وجبت هل شفاعيت1
১. “লি আমার কবর যিয়ারত করল তার জনয আমার সু পাযরশ ওয়াযজব
হকলা”।
বাণীযট উকল্লখ ককরকেন আবুশ শাইখ ও ইবন আযবদ দু যনয়া ইবন উমার
লথকক। বাণীযট সহীহ ইবন খুিাইমাকতও আকে, তকব যতযন তার দু ববলতার যদকক
ইযঙ্গত ককরকেন।27 যতযন বকলকেন: “তার সনদ সম্পককব আমার অন্তকর সংশয়
রকয়কে, আযম তার দাযয়ত্ব লথকক আল্লাহর যনকট পানাহ িাই (অথবাৎ নবী
সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাকমর সাকথ অত্র হাদীস সম্পৃ ি করার পাপ লথকক
আযম আল্লাহর যনকট পানাহ িাই)”।28
আযম বলযে, হাদীকসর সনকদ দু ’জন অপযরযিত বণবনাকারী আকেন:
ক. আব্দু ল্লাহ ইবন উমার আল-ওমরী, আবু হাযতম তার সম্পককব বকলকেন:
“মাজহুল” অথবাৎ অপযরযিত।
খ. মূ সা ইবন যহলাল আল-বসরী আল-আবদী, তার সম্পককবও আবু হাযতম
বকলকেন: “মাজহুল”29 অথবাৎ হাদীস যবশারদকদর যনকট অখযাত।
উকাইযল বকলকেন: মুসা ইবন যহলাকলর হাদীস সহীহ নয়, তাকক সমথবনকারী
লকউ লনই, অথবাৎ এ হাদীকসর লক্ষকত্র।30

27

লদখুন, ‘মাকাযসদু ল হাসানাহ’: (১১২৫)

28

লদখুন, ‘তালযখসু ল হাবীর’: (২/২৬৭), ‘যলসানু ল যমিান’: (৬/১৩৫)

29

আল-জারহু ওয়াত-তাদীল: (৮/১৬৬)

30

আদ-দু ‘আফা: (৪/১৭০)

কবর যিয়ারত সংক্রান্ত কযতপয় জাল ও দু ববল

 17 

ইমাম িাহাবী বকলকেন: তার যনকট লিসব হাদীস রকয়কে, তন্মকধয সবকিকয়
মুনকার আব্দু ল্লাহ ইবন উমাকরর হাদীস, নাকফ‘ লথকক। লস ইবন উমার লথকক...
অতঃপর যতযন এ হাদীস উকল্লখ ককরন।31 অপর বণবনায় একসকে এভাকব:
.»«من زار قربي حلت هل شفاعيت
“লি আমার কবর যিয়ারত করল, তার জনয আমার সু পাযরশ হালাল হকলা”।
.» ـ «من حج فزار قربي بعد وفايت اكن كمن زارين يف حيايت2
২. লি হজ করল, অতঃপর আমার মৃতুযর পর আমার কবর যিয়ারত করল, লস
লিন ঐ বযযির মকতা লি আমার জীবকন আমার যিয়ারত ককরকে”। বাণীযট
তাবরানী ও বায়হাকী32 ইবন উমার লথকক বণবনা ককরকেন।
হাদীসযটর সনকদ হাফস ইবন সু লাইমান একজন বণবনাকারী আকেন, ইমাম
আহমদ তার সম্পককব বকলকেন: “হাদীকসর লক্ষকত্র লস পযরতযি”।33
ইমাম বুখারী বকলকেন: “মুহাযদ্দসগণ তাকক পযরতযাগ ককরকেন”।34
ইবন খারাশ বকলকেন: “লস যমথুযক, হাদীস রিনা করত।
ইমাম িাহাবী অত্র হাদীসকক হাফস ইবন সু লাইমাকনর মুনকার বণবনাসমূ কহর
অন্তভুবি ককরকেন, যতযন বকলন: “বুখারীর ‘আদ-দু ‘আফা’ যকতাকব তার জীবনী

31

যমিানু ল ইযতদাল: (৪/২২৬)

32

তাবরাযন যফ মুজাযমল কাযবর: (১২/৪০৬); বায়হাযক যফস সু নাযনল কুবরা: (৫/২৪৬);
শু‘আবু ল ঈমান: (৮/৯২,৯৩)

33

আল-‘ইলাল: (২২৯৮)

34

“আত-তাযরখুল কাযবর”: (২/৩৬৩)
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আকলািনায় ‘মুআল্লাক’ বণবনায় রকয়কে: ইবন আবুল কাযদ বকলন, আমাকদরকক
বণবনা ককরকেন সা‘ঈদ ইবন মানসু র, যতযন বকলন, আমাকদরকক বকলকেন হাফস
ইবন সু লাইমান, লাইস লথকক, যতযন মুজাযহদ লথকক, যতযন ইবন উমার লথকক,
মারফু‘ যহকসকব, (অথবাৎ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাকমর সাকথ সরাসযর
সম্পৃ ি ককর), (কি হজ করল আমার মৃতুযর পর...)35
.» ـ «من زارين باملدينة حمتسبا كنت هل شهيدا أو شفيعا يوم القيامة3
৩. “লি সাওয়াকবর যনয়কত মযদনায় আমাকক যিয়ারত করল, আযম তার জনয
যকয়ামকতর যদন সাক্ষী অথবা সু পাযরশকারী হকবা”।
বাণীযট বায়হাকী আনাস সূ কত্র বণবনা ককরকেন।36
অত্র হাদীকসর সনকদ একজন বণবনাকারী আবুল মুসান্না সু লাইমান ইবন ইয়াযিদ
আল-কা‘যব রকয়কে, তার সম্পককব
ইমাম িাহাবী বকলন: “পযরতযি ও প্রতযাখযাত”।
আবু হাযতম বকলন: মুনকারুল হাদীস, (হাদীকসর লক্ষকত্র পযরতযি)।37
ইবন যহব্বান বকলন: এ হাদীস যদকয় দলীল লপশ করা ববধ নয়।38
.» ـ «من حج ولم يزرين فقد جفاين4

35

যমজানু ল ইযতদাল: (১/৫৫৯)

36

বায়হাযক যফ শু‘আবু ল ঈমান: (৮/৯৫), আনাকসর োত্র সু লাইমান ইবন ইয়াযজদ সূ কত্র।

37

আল-জারহু ওয়াত-তা‘যদল: (৪/১৪৯)

38

আল-মাজরুযহন: (৩/১৫১)
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৪. “লহ হজ করল, যকন্তু আমার যিয়ারত করল না লস আমার সাকথ রূঢ়তা
অবলম্বন করল”।
সাখাবী রহ. ‘মাকাযসদু ল হাসানাহ’ গ্রকে বকলন: “হাদীসযট যবশুদ্ধ নয়, এযট
বণবনা ককরকেন ইবন আযদ ‘আল-কাযমল’ গ্রকে, ইবন যহব্বান ‘আদ-দু ‘আফা’
গ্রকে, দারাকুতনী “আল-‘ইলাল” গ্রকে ও ইমাম মাযলককর ‘গারাকয়ব সমগ্র’
লথকক ইহা একযট, ইবন উমার লথকক মারফু‘ যহকসকব (অথবাৎ সরাসযর নবী
সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাকমর সাকথ সম্পৃ ি ককর) বযণবত”।39
ইমাম িাহাবী ‘যমিানু ল ইযদতাল’ গ্রকে বকলন: “বরং হাদীসযট জাল”।40
 ومـن مـات بأحـد، من زارين ـ كنت هل شـفيعا أو شـهيدا: ـ «من زار قربي ـ أو قال5
.»احلرمني بعثه اهلل من اآلمنني يوم القيامة
৫. “লি আমার কবর যিয়ারত করল অথবা বকলকেন: লি আমাকক যিয়ারত
করল, আযম তার সু পাযরশকারী হকবা অথবা সাক্ষী হকবা, আর লি হারামাইকন
মারা লগল, আল্লাহ তাকক যকয়ামকতর যদন যনরাপদ বযযিকদর সাকথ উিাকবন”।
বাণীযট আবু দাউদ ত্বায়াযলসী উমার ইবনু ল খাোব লথকক তার মুসনাদ গ্রকে
বণবনা ককরকেন।
অত্র বাণীর সনকদ একজন মাজহুল বণবনাকারী (অপযরযিত রাবী) রকয়কেন।
সনদযট যনম্নরূপ: আবু দাউদ বকলকেন: আমাকদরকক বকলকে যসওয়ার ইবন
মায়মুন আবুল জাররাহ আল-আবদী, যতযন বকলন: আমাকক বকলকেন উমাকরর

39

আল-মাকাযসদু ল হাসানাহ: (১১৭৮)

40

যমিানু ল ইযতদাল: (৪/২৬৫)
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পযরবাকরর জননক বযযি, উমার লথকক, যতযন বকলন: আযম রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আলাইযহ ওয়াসাল্লামকক বলকত শুকনযে: “.......”
 ومن مات بأحـد احلـرمني بعـن مـن، ـ « من زارين بعد مويت فكأنما زارين يف حيايت6
.»اآلمنني يوم القيامة
৬. “লি আমাকক যিয়ারত করল আমার মৃতুযর পর, লস লিন আমাকক যিয়ারত
করল আমার জীযবত অবস্থায়, আর লি দু ’যট হারাম লথকক লকাকনা একযটকত
মারা লগল, তাকক যকয়ামকতর যদন যনরাপোর সাকথ উিাকনা হকব”।
বাণীযট উদ্ধৃত ককরকেন দারাকুতযন স্বীয় সু নান গ্রকে ও ইবন আসাযকর, হাযতব
লথকক।41
অত্র হাদীকসর সনকদ হারুন আবু কাি‘আহ অথবা ইবন আযব কাি‘আহ নামক
একজন বণবনাকারী আকেন, তার সম্পককব:
ইমাম বুখারী বকলন: “এ হাদীকসর লকাকনা মুতাযব‘ হাদীস লনই”।42
আবু কুি‘আর শাইখও মাজহুল।
ইমাম িাহাবী ‘যমিানু ল ইযতদাল’43 গ্রকে হাযতকবর এ হাদীস এবং তার পূ কববর
উমাকরর হাদীসকক হারুন ইবন আবু কুিআহর মুনকার সমকগ্রর অন্তভুবি
বকলকেন।
.» ـ «من زارين وزار أيب إبراهيم يف اعم واحد دخل اجلنة7
41

আল-মাজরুযহন: (৩/১৫১)

42

লদখুন: আদ-দু ‘আফা যলল ‘উকাইযল: (৪/৩৬৩); আল-কাযমল যল ইবন আযদ: (৭/২৫৭৭)

43

যমিানু ল ই‘যতদাল: (৪/২৮৫)
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৭. “লি একই বের আমার ও আমার যপতা ইবরাহীকমর কবর যিয়ারত করল
লস জান্নাকত প্রকবশ করকব”।
ইমাম নববী ‘আল-মাজমু’ গ্রকে বকলন: “হাদীসযট বাকনায়াট, তার লকাকনা যভযে
লনই। হাদীকসর ইলম সম্পককব জ্ঞাত লকউ তা বণবনা ককরন যন”।44
َّ  ـ «من جاءين زائرا لم تنـزعه حاجة إال زياريت اكن حقا8
يلع أن أكـون هل شـفيعا يـوم
.»القيامة
৮. “লি যিয়ারত করার জনয আমার যনকট আসল, আমার যিয়ারত বযতীত
লকাকনা প্রকয়াজন তাকক আকষবণ ককর যন, আমার ওপর জরুযর হকয় িায় লি,
যকয়ামকতর যদন আযম তার সু পাযরশকারী হকবা”।
বাণীযট উদ্ধৃত ককরকেন ইবনু ন নাজ্জার ‘আদ-দু ররাহ আস-সাযমনাহ যফ তাযরযখল
মাযদনাহ’45 গ্রকে এবং দারাকুতনী তার ‘আতরাফ’ গ্রকে।46
হাদীসযটর সনকদ একজন বণবনাকারী মাসলামাহ ইবন সাকলম রকয়কে, তার
সম্পককব ইমাম িাহাবী ‘যদওয়ানু দ লদা‘আফা’ গ্রকে বকলন: “তার মকধয জাহযময়াহ
মতবাদ রকয়কে”।47

44

আল-মাজমু‘ শারহুল মুহািিাব: (৮/২৬১)

45

আদ-দু ররাহ আস-সাযমনাহ: (পৃ . ১৪৩), মাসলামাহ ইবন সাকলম সূ কত্র, লস আব্দু ল্লাহ ইবন
উমার লথকক, লস নাকফ‘ লথকক, লস সাকলম লথকক এবং লস তার যপতা (আব্দু ল্লাহ ইবন
উমার) লথকক, হাদীসযট মারফু‘।

46

যফল আফরাদ ওয়াল গারাকয়ব, (কিমন ইবন তাযহর রযিত তার আতরাফ গ্রকে রকয়কে:
(৩/৩৭৬)

47

যদওয়ানু দ দু ‘আফা: (পৃ . ৩৮৫)
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ইবন আব্দু ল হাযদ বকলন: “তার অবস্থা অজ্ঞাত, আহকল-ইলমকদর বণবনা লথকক
তার পযরিয় যমকল না, তার হাদীস িারা দলীল লপশ করা ববধ নয়। লস
অকনকটা পূ কবব উযল্লযখত মূ সা ইবন যহলাল আল-‘আবযদর মত।48
.» ـ «من لم يزر قربي فقد جفاين9
৯. “লি আমার কবর যিয়ারত ককর যন লস আমার সাকথ অসদািরণ করল”।
ইবন নাজ্জার ‘তাযরখুল মযদনাহ’ গ্রকে সনদ যবহীন ও কতবাহীন যক্রয়া িারা
বাণীযট উকল্লখ ককরকেন, তার বাকযযট যনম্নরূপ: “আলী লথকক বণবনা করা হকয়কে,
যতযন বকলন: রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম বকলকেন: ....”49
ইবন আব্দু ল হাযদ বকলন: “আলী ইবন আবু তাযলকবর ওপর এযট যমথযা
রিনা”।50
আযম বযল: হাদীসযটর সনকদ নু ‘মান ইবন যশবল আল-বাযহলী রকয়কে, লস
(যমথযার অপবাকদ) অযভিু ি।
ইবন যহব্বান বকলন: “লস প্রলয় সৃ যষ্টকারী (আজগুযব) হাদীস বণবনা ককর”।51
ইমাম িাহাবী হাদীসযট ‘যম‘িানু ল ইযতদাল’52 গ্রকে বণবনা ককরকেন।

48

আস-সাযরমুল মুনযক: (পৃ . ৩৬)

49

আদ-দু ররাহ আস-সাযমনাহ: (পৃ . ১৪৪)

50

আস-সাযরমুল মুনযক: (পৃ . ১৫১)

51

আল-মাজরুযহন: (৩/৭৩)

52

যমিানু ল ই‘যতদাল: (৪/৬৫)
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িাহাবীর সনকদও মুহাম্মাদ ইবন ফাদল ইবন আযতয়াহ আল-মাযদনী রকয়কে, লস
যমথুযক, যমথুযক ও হাদীস রিনাকারী যহকসকব তার পযরযিযত রকয়কে।
িাহাবী ‘যমিানু ল ইযতদাল’ গ্রকে বকলন: “আহমদ বকলন: তার হাদীস
যমথযাবাদীকদর হাদীস”।53
ইবন মা‘ঈন বকলন: ফাদল ইবন আযতয়াহ লসকাহ, যকন্তু তার লেকল মুহাম্মাদ
যমথযাবাদী”।54
আর িাহাবী বকলন: এ বযযির মুনকাকরর সংখযা অকনক লবযশ, কারণ লস যেল
সাকহকব হাদীস।55
যতযন আকরা বকলন: ফাল্লাস বকলকেন: লস যমথযাবাদী।56
ইমাম বুখারী বকলন: মুহাযদ্দসগণ তার সম্পককব নীরবতা অবলম্বন ককরকেন,
ইবন আযব শায়বাহ তাকক যমথযাবাদী বকলকেন।57
অত্র হাদীসযট আলী লথকক মারফু‘ যহকসকব এমন সনদ িারা বযণবত, লিখাকন
আব্দু ল মাযলক ইবন হারুন ইবন ‘আনতারাহ রকয়কে, আর লস যমথযা ও হাদীস
রিনা করার অযভকিাগ অযভিু ি।
ইয়াহইয়া বকলন: লস যমথযাবাদী।58
53

আল-‘ইলাল: (২/৪৫৯)

54

আল-জারহু ওয়াত-তা‘যদল: (৮/৭৫)

55

যমিানু ল ই‘যতদাল: (৪/৭)

56

যমিানু ল ই‘যতদাল: (৪/৬)

57

লদখুন: আত-তাযরখুল কাযবর: (১/২০৮), যমিানু ল ই‘যতদাল: (৪/৬)

58

তাযরখুদ দূ যর: (২/৩৭৬)
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59
আবু হাযতম বকলন: পযরতযি ও হাদীস ভুলা যহকসকব প্রযসদ্ধ।

সাযদ বকলন: লস যমথযাবাদী।60
ইমাম িাহাবী বকলন: তাকক যনকম্নর হাদীস রিনা করার অযভকিাকগ অযভিু ি
করা হকয়কে:
»«من صام يوما من أيام ابليض ُع ِدل عرشة آالف سنة
“লি ‘আইয়াকম যবকদ’র যদন লথকক এক যদন যসয়াম রাখল, দশ হাজার বেকরর
সমান করা হকব”।61
আব্দু ল মাযলক ইবন হারুকনর রযিত আকরা অকনক হাদীস রকয়কে, যবস্তাযরত
লদখার জনয িাহাবী রযিত ‘যমিানু ল ই‘যতদাল’ লদখুন।62
.» … ـ «من أىت زائرا يل وجبت هل شفاعيت11
১০. “লি আমার যিয়ারকতর উকদ্দকশয আসকব তার জনয আমার সু পাযরশ
ওয়াযজব হকব”।
বাণীযট ইয়াহইয়া আল-হুসাইনী বুকাইর ইবন আব্দু ল্লাহ লথকক মারফু‘ যহকসকব
উদ্ধৃত ককরকেন।
ইবন আব্দু ল হাযদ বকলন: “হাদীসযট বাযতল, তার লকাকনা যভযে লনই, যিতীয়তঃ
একত কবকরর উকদ্দকশয সফর করার লকাকনা দাযব বা অথব লনই”।63
59

আল-জারহ ওয়াত-তা‘যদল: (৫/৩৭৪)

60

যমিানু ল ই‘যতদাল: (২/৬৬৬)

61

যমিানু ল ই‘যতদাল: (২/৬৬৭)

62

যমিানু ল ই‘যতদাল: (২/৬৬৬ ও ৬৬৭)
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.»ـ «من لم تمكنه زياريت فلزير قرب إبراهيم اخلليل11
১১. “আমার যিয়ারত করা িার পকক্ষ সম্ভব হয় যন, লস লিন ইবরাহীম খলীকলর
কবর যিয়ারত ককর”।
ইবন আব্দু ল হাযদ বকলকেন: “হাদীসযট বাকনায়াট ও যমথযা সংবাকদর অন্তভুবি,
িার ইলকমর সাকথ নূ যনতম সম্পকব রকয়কে লস অনায়াকস জানকব হাদীসযট
বাকনায়াট ও রিনা করা সংবাদ। এ জাতীয় যমথযা হাদীকসর খারাযপ বণবনা করার
উকদ্দশয বযতীত মানু কষর সামকন তা বণবনা করা ববধ নয়”।64
لـم

َّ  وصـىل، وغزا غـزوة، وزار قربي،ـ «من حج حجة اإلسالم12
يلع يف بيـت املقـد
.»يسأهل اهلل فيما افرتض عليه

১২. “লি ইসলাকমর হজ সম্পাদন করল, আমার কবর যিয়ারত করল, লকাকনা
িু কদ্ধ অংশ যনল এবং বায়তুল মাকযদকস আমার ওপর সালাম পাি করল,
আল্লাহ তার ওপর িা ফরি ককরকেন লস সম্পককব যজজ্ঞাসা করকবন না”।65
আবুল ফাতহ আিযদ তার ফাওয়াকয়কদর যিতীয় খকণ্ড হাদীসযট উদ্ধৃত ককরকেন,
আবু সাহল ইবন আব্দু ল্লাহ আল-যমসযসযস লথকক, লস হাসান ইবন উসমান আিযিয়াযদ লথকক।
ইমাম িাহাবী বকলন: হাসান ইবন উসমান আি-যিয়াযদ লথকক গ্রহণ করা
বদকরর হাদীস বাযতল অথবাৎ অত্র হাদীস। তার লথকক এ হাদীস নু ‘মান ইবন
হারুনও বণবনা ককরকেন।66
63

আস-সাযরম আল-মুনযক: (পৃ . ১৫৩)

64

আস-সাযরমুল মুনযক: (পৃ . ৫৩)

65

লদখুন, আস-সাযরম আল-মুনযক: (পৃ .১৩৯ ও ১৪১)
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যিতীয়তঃ আবুল ফাতহ আিযদ দু ববল।
ইবনু ল জাওিী বকলন: লস হাকফি যেল, যকন্তু তার হাদীকস অকনক মুনকার
রকয়কে, মুহাযদ্দসগণ তাকক দু ববল বলকতন।67
খযতব বকলন: লস হাদীস রিনা করার অযভকিাকগ অযভিু ি।68
বারকানী তাকক দু ববল বকলকেন, মসূ কলর অযধবাসীরা তাকক যকেু ই গণনা করত
না।69
.»ـ «من زارين حىت ينتيه إىل قربي كنت هل يوم القيامة شهيدا أو قال شفيعا13
১৩ “আমার যিয়ারত করার উকদ্দকশয লি আমার কবর পিবন্ত লপৌঁেল, আযম তার
জনয যকয়ামকতর যদন সাক্ষী অথবা সু পাযরশকারী হকবা”।
70
উকাইযল এ বাণী ইবন আব্বাস লথকক মারফু যহকসকব তার ‘আদ-দু আফা’ গ্রকে

উদ্ধৃত ককরকেন, আর তার সূ কত্র উদ্ধৃত ককরকেন ইবন আসাযকর।
হাদীসযট ইবন জুরাইকজর ওপর যমথযা রিনা মাত্র।
ইবনু আব্দু ল হাযদ বকলকেন: “হাদীকসর মূ ল বাকয ও সনকদ যবকৃযত কটকে, মূ ল
বাককযর যবকৃযত লিমন এখাকন রকয়কে » «من زارينযিয়ারাহ ধাতু লথকক যকন্তু
প্রকৃতপকক্ষ যক্রয়াযট হকব

66

যমিানু ল ই‘যতদাল: (১/৩০০)

67

আদ-দু ‘আফা যল ইবনু ল জাওযি: (২/৫৩)

68

তাযরখু বাগদাদ: (২/২৪৪)

69

লদখুন, যম‘িানু ল ইযতদাল: (৩/৫২৩)

70

আদ-দু ‘আফা যলল উকাইযল: (৩/৪৫৭)
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»«من رآين يف املنام اكن كمن رآين يف حيايت
“লি আমাকক যনদ্রায় লদখল লস তার মকতা লি আমাকক জীযবত লদখল”।
উকাইযলর যকতাকব এরূপ রকয়কে, িা ইবন আসাযকর বণবনা ককরকেন। অথবাৎ
» «من رآينরুইয়া ধাতু লথকক। এ যহকসকব তার অথব সযিক। কারণ, নবী
সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম বকলকেন:
.» ألن الشيطان ال يتمثل يب،«من رآين يف املنام فقد رآين
“লি আমাকক যনদ্রায় লদখল লস আমাকক লদখল। কারণ শয়তান আমার আকৃযত
গ্রহণ করকত পাকর না”।
আর সনকদর যবকৃযত হকি: সা‘ঈদ ইবন মুহাম্মাদ আল-হাদরামী, সযিক ভাষয
হকি ‘শু‘আইব ইবন মুহাম্মাদ’ ইবন আসাযককরর বণবনায় এরূপ রকয়কে।
অতএব, লকাকনা অবস্থাকত হাদীসযট প্রমাযণত নয়, তার শব্দ যিয়ারাহ লহাক
যকংবা রু’ইয়া লহাক, কারণ তার বণবনাকারী ফুদালা ইবন সা‘ঈদ িাযমল মুিাযন
অপযরযিযত শাইখ, এ হাদীস বযতীত লকাকনাভাকব তার সম্পককব জানা িায় না,
আর হাদীসযট লস একাই বণবনা ককরকে, তার মুতাযব‘ লকাকনা হাদীস লনই।71
ইমাম িাহাবী বকলন: “উকাইযল বকলকেন, তার হাদীস সংরযক্ষত নয়,
আমাকদরকক বকলকেন সা‘ঈদ ইবন মুহাম্মাদ আল-হাদরাযম, যতযন বকলন:
আমাকদরকক বকলকেন, ফুদালাহ, যতযন বকলন: আমাকদরকক বকলকেন: মুহাম্মাদ
ইবন ইয়াহইয়া, ইবন জুরাইজ লথকক, যতযন আতা লথকক, যতযন ইবন আব্বাস
লথকক মারফু‘ যহকসকব:

71

আদ-দু ‘আফা যলল ‘উকাইযল: (৩/৪৫৭)
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.»«من زارين يف ممايت اكن كمن زارين يف حيايت
“লি আমাকক যিয়ারত করল আমার মৃতুযর পর, লস ঐ বযযির মকতা লি
আমাকক যিয়ারত করল আমার জীযবত অবস্থায়”।
িাহাযব বকলকেন: হাদীসযট ইবন জুরাইকির ওপর যমথযা রিনা।72
.»ـ «ما من أحد من أميت هل سعة ثم لم يزرين فليس هل عذر14
১৪. “আমার উম্মত লথকক িার সামথবয আকে, অতঃপর আমার যিয়ারত করল
না, তার লকাকনা আপযে শ্রবণ করা হকব না”।
ইবন নাজ্জার ‘তাযরখুল মযদনায়’ হাদীসযট উদ্ধৃত ককরকেন আনাস লথকক।73
এ হাদীকসর সনকদ একজন বণবনাকারী আকেন সাম‘আন ইবন মাহদী, তার
সম্পককব:
ইমাম িাহাবী বকলকেন: আনাস ইবন মাযলক লথকক বণবনাকারী সাম‘আন ইবন
মাহযদ এমন প্রাণী িার পযরিয় যমকল না, তার সাকথ একযট যমথযা পুস্তক সম্পৃ ি
করা হকয়কে, িা আযম লদকখযে। তার রিনাকারীকক আল্লাহ ধ্বংস করুন।74
ইবন হাজার ‘যলসান’75 গ্রকে বকলন: এযট মুহাম্মাদ ইবন মুকাযতল আল-রাযির
বণবনা করা পাণ্ডুযলযপ, যতযন গ্রহণ ককরকেন জাফর ইবন হারুন আল-ওয়াকসযত

72

যমিানু ল ই‘যতদাল: (৩/৩৪৮ ও ৩৪৯)

73

আদ-দু ররাহ আস-সাযমনাহ যল ইবন নাজ্জার: (পৃ . ১৪৩-১৪৪)

74

যমিানু ল ই‘যতদাল: (৩/১১৪)

75

যলসানু ল যমিান: (৩/১১৪)
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লথকক, যতযন সাম‘আন লথকক, অতঃপর অত্র নু সখা উকল্লখ ককরকেন। এযট যতন
লশার অযধক হাদীস সম্বযলত একযট পাণ্ডুযলযপ।
আযম বলযে: এ লিৌদ্দযট হাদীস দলীল যহকসকব লপশ ককরন, িারা বকলন কবকরর
উকদ্দকশয দী ব সফর করা ববধ। লকবল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাকমর
কবর যিয়ারত করার উকদ্দকশয দী ব সফর করা ববধ িারা বকলন, এসব তাকদরও
দলীল।
যপ্রয়পািক, আপনাকদর যনকট স্পষ্ট হকলা লি, একত একযটও যবশুদ্ধ হাদীস লনই,
হাসান হাদীসও লনই, বরং প্রকতযকযট হাদীস খুব দু ববল, অথবা বাকনায়াট, তার
লকাকনা যভযে লনই, যবকশষজ্ঞকদর উদ্ধৃযত লথকক িা আপনার সামকন লপশ করা
হকয়কে। অতএব, এসব হাদীকসর আযধকয ও একাযধক সনকদর কারকণ লধাাঁকায়
পযতত হকবন না। অকনক হাদীস রকয়কে, িার সনদ আপনার সামকন লপশ করা
এসব সনদককও োযাকয় িাকব, তবুও তা হাদীস যবশারদগকণর যনকট
বাকনায়াট। কারণ, আযধককযর লকাকনা ফায়দা লনই, িযদ তার যভযে যমথযাবাদীকদর
উপর, অযভিু িকদর ওপর, প্রতযাখযাতকদর ওপর অথবা অখযাত বণবনাকারীকদর
ওপর হয়, এসব হাদীকস লিরূপ লদখা িায়। কারণ, উযল্লযখত হাদীস যমথযাবাদী
অথবা অযভিু ি অথবা পযরতযি অথবা অপযরযিত, িাকদরকক লকাকনাভাকব যিনা
িায় না এমন বণবনাকারী লথকক মুি নয়। এ জাতীয় হাদীস লথকক শযি
উপাজবন হয় না, িা হাদীস যবশারদগকণর রীযত। এ কথা তখন, সহীহ হাদীকস
িখন তার যবপরীত বিবয না থাকক, আর িযদ সহীহ হাদীকস তার যবপরীত
বিবয থাকক, তখন লকাকনাভাকবই দু ববল হাদীস গ্রহণকিাগয নয়, লিমন পূ কবব
উকল্লখ আকে: “যতনযট মসযজদ বযতীত সফকরর জনয বাহন প্রস্তুত করা ববধ
নয়”।
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শাইখুল ইসলাম ইবন তাইযময়যাহ বকলন: “যনযদবষ্ট কবর যিয়ারত করার বযাপাকর
একযট হাদীসও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম লথকক প্রমাযণত নয়। সহীহ
গ্রকের ললখকগণ, সু নান গ্রকের ললখকগণ ও মুসনাদ গ্রকের লকাকনা ললখক
লিমন ইমাম আহমদ প্রমুখকদর লথকক লকউ এ সম্পককব লকাকনা হাদীস বণবনা
ককরন যন। মূ লত িারা বাকনায়াট ও জাল হাদীস সংগ্রহ ককরকেন তারা এসব
উদ্ধৃত ককরকেন, এ যবষকয় সবকিকয় ভাকলা হাদীসযট বণবনা ককরকেন দারাকুতনী,
িা আকলমকদর ঐকমকতয দু ববল, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাকমর কবর
যিয়ারত সংক্রান্ত অনযানয হাদীকসর মত, লিমন:
 و « من زارين بعد،»«من زارين وزار أيب إبراهيم اخلليل يف اعم واحد ضمنت هل ىلع اهلل اجلنة
» و «من لم حيج ولم يزرين فقد جفاين،»ممايت فكأنما زارين يف حيايت
“একই বের লি আমার ও আমার যপতা ইবরাহীকমর যিয়ারত করল আযম
আল্লাহর হকয় তার জান্নাকতর যজম্মাদাযর গ্রহণ করব” এবং “লি আমার মৃতুযর
পর আমার যিয়ারত করল লস লিন আমার জীযবত অবস্থায় আমার যিয়ারত
করল”। এবং “লি হজ ককরযন ও আমার যিয়ারত ককর যন লস আমাকক যবযিন্ন
করল”। এ জাতীয় হাদীস যমথযা ও বাকনায়াট”।76
আযম বলযে এ কথাই সযিক, এভাকবই আল্লাহর সাকথ দীনদারী রক্ষা করা
ওয়াযজব। আর িার যনকট এ যবষকয় যবশুদ্ধ হাদীস থাককব অথবাৎ যনযদবষ্ট কবর
যিয়ারত করার উকদ্দকশয দী ব সফর করা মকমব, তাকক অবশযই যবস্তাযরত বযাখযা
যদকত হকব।

76

ইকযতদাউস যসরাযতল মুস্তাকীম: (২/৭৭২ ও ৭৭৩)
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আর পূ কবব উকল্লখ করা এসব হাদীস বাকনায়াট ও যমথযা, তকব কতক হাদীস
রকয়কে ববধ কবর যিয়ারত সংক্রান্ত, িার বযাপাকর সবাই একমত, যকন্তু লসগুকলা
সফকরর জনয বাহন বতরী করা সংক্রান্ত নয়।
ববধ যিয়ারত সংক্রান্ত অকনক সহীহ ও স্পষ্ট হাদীস রকয়কে, তার জনয এসব
বাযতল হাদীকসর প্রকয়াজন লনই, িার িারা শরী‘আকতর লকাকনা যবধান সাবযস্ত
করা ববধ নয়, বরং তা বণবনা করাও ববধ নয়, বাকনায়াট অথবা দু ববল, দলীল
যহকসকব লপশ করা দু রস্ত নয় ইতযাযদ বলা বযতীত। নতুবা নবী সাল্লাল্লাহু
আলাইযহ ওয়াসাল্লাকমর সতকববাণীর অন্তভুবি হকব, যতযন বকলকেন:
ّ
»«من حدث عين حبدين يُرى انه كذب فهو أحد الاكذبني
“লি আমার পক্ষ লথকক লকাকনা হাদীস বণবনা করল ধারণা হকি তা যমথযা,
তাহকল লসও দু ’জন যমথযাবাদীর একজন”। মুযগরা ইবন শু‘বা ও সামুরাহ ইবন
জুনদু ব লথকক ইমাম মুসযলম ও অনযানয মুহাযদ্দস হাদীসযট মারফু‘ যহকসকব
যবযভন্ন শকব্দ বণবনা ককরকেন।77
আল্লাহ ভাকলা জাকনন, আমাকদর নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম ও
তাাঁর পযরবারবকগবর ওপর আল্লাহ সালাম ও সালাত লপ্ররণ করুন। (আমীন)
সমাপ্ত

77

মুসযলকমর ভূ যমকা: (১/৯), মুযগরাহ ইবন শুবা ও সামুরাহ ইবন জুনদু ব লথকক বযণবত।
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