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প্রথমে: স্থান পযরযিযে 

উহুদ: মদীনার একযি প্রযসদ্ধ পাহাড়। বেতমাণনও এ নাণম প্রযসদ্ধ। 

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম উহুদ পাহাড় সম্পণকত বণলন: “উহুদ আমাণদরণক ভাণলাবাণস আমরাও োণক 

ভাণলাবাযস।”1 

এ উহুণদ সসই ঐযেহাযসক ঘিনা ঘণিযিল, িাণে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাণমর িািা হামিা রাযদয়াল্লাহু 

‘আনহুসহ মুসযলমণদর সত্তর েন শহীদ হন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম-এর দাাঁে ভাণে ও োাঁর সম্মাযনে 

সিহারা আঘােপ্রাপ্ত হয়। 

এ ঘিনা ঘণি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম-এর যহেরণের েৃেীয় বির, দু’বির নয় মাস সাে যদন পর।2 

যিেীয়ে: যিয়ারণের যবধান এবং যিয়ারেকারী িা বলণব 

উহুদ শহীদগণের কবরস্থাণন যগণয় োণদর প্রযে সালাম ও োণদর েনয সদা‘আ করার উণেণশয যিয়ারে করা 

পুরুেণদর সেণে শরী‘আেসম্মে। সকননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম োণদর কবর যিয়ারে কণরন। 

োলহা ইবন উবায়দুল্লাহ রাযদয়াল্লাহু আনহু সথণক বযেতে, যেযন বণলন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম-এর 

সাণথ আমরা সবর হলাম, যেযন েখন উহুদ শহীদগণের কবরস্থান অযভমুখী হন। িখন আমরা হাররা ওয়াযকম 

সদখণে সপলাম এবং োাঁর যনকি হলাম, েখন সদখা সগল সসখাণন সবশ যকিু কবর। যেযন বলণলন, আমরা বললাম, 

সহ আল্লাহর রাসূল, এগুণলা যক আমাণদর ভাইগণের কবর? যেযন বণলন: “আমাণদর সেীণদর কবর।” অেঃপর 

িখন (উহুদ) শহীদগণের কবণরর যনকি আসলাম, যেযন বলণলন: “এ কবরগুণলা আমাণদর ভাইণদর।”3  

এ কবরস্থাণনর েনয সকাণনা যনধতাযরে সদা‘আ সনই। অবশয সসই সদা‘আই করণব িা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইযহ 

ওয়াসাল্লাম োাঁর সাহাবীণদরণক যশো যদণয়ণিন। িখন োরা কবরস্থান যিয়ারে করণেন েখন বলণেন: 
م  » َلا مْ  السَّ لايْك  ، قاْوم   داارا  عا ْؤِمنِنيا إِنَّا م  اءا  إِنْ  وا مْ  الل   شا ، بِك  ونا ِحق  منكم واملستأخرين، نسأل الل نلا ولكم يرحم الل املستقدمني  َلا

 «العافية

“সহ মুযমন কবরবাসীগে আপনাণদর প্রযে সালাম, যনশ্চয় আমরাও ইনশাআল্লাহ আপনাণদর সাণথ যমযলে হব। 

আপনারা িারা অগ্রগামী হণয়ণিন ও িারা পরবেতীণে আসণব, আল্লাহ োণদর প্রযে রহম করুন! আমরা আমাণদর ও 

আপনাণদর েনয যনরাপত্তা িাই।”4 

পোন্তণর মযহলাণদর েনয কবর যিয়ারে করা োণয়ি সনই, সকননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম বণলন:  
 .«لعن الل زوارات القبور»

                                                           
1 সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৪১১; সহীহ মুসযলম, হাদীস নং ১৩৬৫ 
2 সদখুন: মু‘োমুল বুলদান: ১/১০৯ ইেযাযদ গ্রন্থ। 
3 মুসনাণদ ইমাম আহমাদ: ১/১৬১, আবু দাঊদ, হাদীস নং ২০৪৩ 
4 সহীহ মুসযলম,হাদীস নং ৯৭৪ 
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“‘আল্লাহ সবযশ সবযশ কবর যিয়ারেকারীযনণদর প্রযে লা‘নে কণরন।”5 

েৃেীয়ে: উহুণদর পাদণদণশ সি সব শহীদণক দাফন করা হয় 

োণবর ইবন আবু্দল্লাহ রাযদয়াল্লাহু আনহু সথণক বযেতে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম উহুদ িুণদ্ধ যনহেণদর 

মণধয প্রণেযক দু’েনণক এক কাপণড় েমা কণরন ও বণলন: “োণদর মণধয কুরআন কার সবযশ মুখস্ত আণি? িখন 

োণদর উভণয়র মণধয কাণরা প্রযে ইযেে করা হে, যেযন োণক কবণর আণগ রাখণেন এবং বলণেন আযম োণদর 

ওপর সােী রইলাম।” আর যেযন োনািা ও সগাসল না যদণয়ই োণদরণক োণদর রক্তমাখা অবস্থায় দাফন করার 

হুকুম সদন। 

উহুণদ দাফনকৃে শহীদগণের উণল্লখণিাগয: 

হামিা ইবণন আবু্দল মুত্তাযলব, মুস‘আব ইবন উমাইর, আবু্দল্লাহ ইবন আমর ইবন হারাম, আমর ইবন োমূহ, সা‘দ 

ইবন রাবী‘, খাণরো ইবন িাণয়দ, নু‘মান ইবন মাণলক রাযদয়াল্লাহু আনহুম প্রমুখ।6 

ইবন নাজ্জার বণলন: “বেতমাণন শহীদগণের কবরগুণলার মণধয হামিা রাযদয়াল্লাহু আনহুর কবর বযেীে কাণরা কবর 

সিনা িায় না....। সসখাণন অবযশষ্ট কবরগুণলার েনয যকিু পাথর স্থাপন করা আণি, িাণে বলা হয় সি, সসগুণলা 

োণদর কবর...।”7 

ইমাম ত্বাবারী বণলন: “উহুদ পাহাণড়র যকবলামুখী শহীদগণের কবর রণয়ণি, িারা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ 

ওয়াসাল্লাণমর সামণন যনহে হন। োণদর মণধয হামিা ও োর ভাণে আবু্দল্লাহ ইবন োহাণশর কবর বযেীে কাণরা 

কবর জ্ঞাে নয়। হামিা রাযদয়াল্লাহু আনহুর শাহাদাে বরণের স্থাণনর উত্তণর সবশ যকিু পাথর রণয়ণি, সস সম্পণকত 

বলা হয়, ো হণলা শহীদগণের কবর। অনুরূপ োর শাহাদাণের স্থাণনর পযশ্চম পাণবতও সবশ যকিু পাথর রণয়ণি, 

সসগুণলার বযাপাণরও বলা হণয় থাণক সি, সসগুণলাও শহীদগণের কবর; যকন্তু ো সহীহ সূণে বযেতে হয় যন। সকাণনা 

সকাণনা “আল-মাগািী” গ্রণন্থ রণয়ণি, এ কবরগুণলা ঐ সমস্ত সলাণকরা িারা যনহে হণয়ণি উমার রাযদয়াল্লাহু আনহুর 

সখলাফেকাণল রামাদার বির।8 

িেুথত: এখাণন সংঘযিে কযেপয় সুন্নাে পযরপন্থী যবেয় িাণে পযেে হওয়া সথণক সেকত হওয়া েরুযর: 

যিয়ারেকারীর েনয যিয়ারণের সেণে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাণমর সুন্নাে পদ্ধযে যনযশ্চে হওয়া এবং 

সুন্নাে পযরপন্থী যবেণয় পযেে হওয়া সথণক সেকত হওয়া েরুযর, িা োণক গুনাণহ পযেে কণর িাড়ণব বা োর 

সওয়াব কযমণয় সদণব। যনণে এমন কযেপয় সুন্নাে পযরপন্থী যবেয় উণল্লখ করা হণলা িাণে সকাণনা সকাণনা 

যিয়ারেকারী পযেে হণয় থাণক, সিন যিয়ারেকারীগে োণে পযেে হওয়া সথণক বাাঁিণে পাণর: 

১. উহুণদর শহীদগণের কবর যিয়ারণের েনয বৃহস্পযেবারণক যনধতারে কণর সনওয়া। 

২. উহুণদর শহীদগেণক আহ্বান করা, যবণশে কণর হামিা রাযদয়াল্লাহু আনহুণক। অনুরূপ োণদর যনকি ফযরয়াদ 

করা, সাহািয কামনা করা ও োণদর েনয মানে করা। 

৩. হামিা রাযদয়াল্লাহু আনহু বা অনযানয উহুণদর শহীদগণের কবর যিয়ারণের েনয যকিু যকিু সদা‘আ যনধতারে কণর 

সনওয়া। 
                                                           
5 যেরযমিী, হাদীস নং ৩/৩৭২ 
6 ওয়াণকদী রযিে আল-মাগািী: ১/৩১০ 
7 সদখুন: আদ- দুররােুস সামীন, পৃ: ৯৮-৯৯ 
8 সদখুন: আে-ো‘রীফ: ১২৫-১২৬ 
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৪. যিয়ারেকারীর মাথা যনিু কণর উভয় হাে বুণক বা নাভীর যনণি সবাঁণধ সালাণে দাাঁড়াণনার মণো দণ্ডায়মান হণয় 

অবস্থান করা। 

৫. কবরস্থান বা পাবতবেতী িত্তণর শসয দানা, খাদযদ্রবয বা িাকা-পয়সা যনণেপ করা। 

৬. নারী-পুরুণের অবাধ সংযমশ্রে, িার ফণল সাধারেে যফেনা সংঘযিেও হণয় থাণক। 

৭. নারীণদর কবর যিয়ারে করা। 

৮. কবরস্থাণনর োনালার গ্রীণল সনকড়া-সুো বাাঁধা। 

৯. শহীদগণের কবণর যবলাপ ও কান্না-কাযি করা। 

১০. যিয়ারেকারীর পে সথণক ‘রূমাহ’ পাহাণড় আণরাহে কণর বরকে গ্রহে, এমন যববাস কণর সি এখাণন 

কযেপয় সাহাবীর পদিারো হণয়ণি। 

১১. “রূমাহ” পাহাণড়র পাথর িারা বরকে গ্রহে ও োর যদণক যফণর সালাে আদায় ও োর উপর সােদাহ করা। 

১২. উহুদ পাহাণড়র যদণক অগ্রসর হওয়া, সসখাণন যগণয় সনকড়া-সুো বাাঁধা এবং আল্লাহ সি সব সদা‘আর অনুমযে 

সদন যন এমন এমন সদা‘আয় সণিষ্ট হওয়া। 

১৩. সকাণনা সকাণনা স্থান যিয়ারে করা এমন যববাস কণর সি, সসখাণন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাণমর যিহ্ন 

রণয়ণি। সিমন, সকান পাথণর। 

সমাপ্ত 
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