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বাকী‘ কবরস্থানের যিয়ারত 

   

প্রথমত: বাকী‘ কবরস্থানের পযরচয়: 

এযি েবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইযহ ওয়াসাল্লানমর িুগ থথনক বততমাে িুগ পিতন্ত মদীোবাসীর কবরস্থাে।1 

যিতীয়ত: বাকী‘ কবরস্থানের ফিীলত: 

েবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইযহ ওয়াসাল্লাম বাকী‘উল গারকাদ (িা ভুলবশতঃ জেসাধারনের যেকি জান্নাতুল বাকী োনম 

প্রযসদ্ধ) যিয়ারত করনতে ও বাকী‘ কবরবাসীনদর জেয ক্ষমা প্রাথতো করনতে। 

আনয়শা রাযদয়াল্লাহু ‘আেহা থথনক বযেতত, যতযে বনলে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইযহ ওয়াসাল্লানমর পক্ষ থথনক 

িখেই তাাঁর কানে অবস্থানের রাত হত, যতযে থশষ রানত বাকী‘র যদনক থবযরনয় থিনতে এবং থসখানে যগনয় বলনতে: 
ُدونا » ا تُوعا تااُكْم ما

ا
، واأ لايُْكْم داارا قاْوٍم ُمْؤِمِننيا مُ عا َلا ًدا ،السَّ ، اللُهمَّ  غا ِحُقونا اءا اهلُل بُِكمْ َلا إِنَّا إِْن شا ، وا لُونا ْرقادِ  ُمؤاجَّ ْهِل باِقيِع الْغا

ا
 «اْغِفْر أِل

“থহ (কবনরর) মুযমে সম্প্রদায়! থতামানদর প্রযত সালাম বযষতত থহাক, থতামানদর যেকি এনসনে িা থতামানদরনক 

ওয়াদা থদওয়া হনয়যেল, কাল যকয়ামত পিতন্ত থতামরা অবযশষ্ট থাকনব এবং ইেশাআল্লাহ যেশ্চয় আমরাও থতামানদর 

সানথ যমযলত হব। থহ আল্লাহ! তুযম বাকী‘উল গারকাদ বাসীনদরনক ক্ষমা কনর দাও।”2 

আনয়শা রাযদয়াল্লাহু ‘আেহা থথনক অপর এক দীর্ত হাদীনস বযেতত আনে থি, যজবরীল আলাইযহস সালাম বনলে, 
اُهمْ » ْهلا ابْلاِقيِع فاتاْستاْغِفرا ل

ا
ِِتا أ

ْ
ْن تاأ

ا
ُمُركا أ

ْ
بَّكا ياأ  «إِنَّ را

“যেশ্চয় আপোর রব আপোনক যেনদতশ থদে থি, আপযে বাকী‘বাসীনদর যেকি আসনবে ও তানদর জেয ক্ষমা 

চাইনবে।”3 

পক্ষান্তনর থি সব হাদীনস পাওয়া িায় থি, ‘বাকী কবরস্থাে থথনক সত্তর হাজানরর একযি দল পুেরুযিত হনব িারা 

যবো যহসানব জান্নানত প্রনবশ করনবে বা তার অযধবাসীগে েবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইযহ ওয়াসাল্লানমর সানথ পুেরুযিত 

হনবে ও তাাঁর সানথই হাশর হনব এবং তারা কবনরর আিাব থথনক যেরাপদ থাকনবে’ ইতযাযদ, বস্তুত এর থকানো 

যকেুর যবশুদ্ধতা থেই। 

তৃতীয়ত: বাকী‘ যিয়ারনতর শরী‘আতসম্মত যবধাে ও যিয়ারতকারী থসখানে িা বলনব: 

কবর যিয়ারত প্রনতযক স্থানেই শরী‘আতসম্মত। থকেো েবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইযহ ওয়াসাল্লাম বনলে: 
وْتا » ُر الْما كِّ ا تُذا  «ُزوُروا الُْقبُورا فاإِنَّها

“থতামরা কবর যিয়ারত কর, থকেো তা থতামানদর মৃতুযনক স্মরে কযরনয় যদনব।”4 

পুরুনষর মনধয িারা মদীোয় অবস্থাে করনব তানদর জেয বাকী‘উল গারকাদ কবরস্থাে যিয়ারত করা 

শরী‘আতসম্মত। থকেো েবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইযহ ওয়াসাল্লাম থথনক বাকী‘ কবরবাসীনদর জেয যিয়ারত ও থদা‘আ 

                                                           
1 ওফাউল ওফা: ২/১১৫৪ ইতযাযদ গ্রন্থ। 
2 সহীহ মুসযলম, হাদীস েং ৯৭৪। 
3 সহীহ মুসযলম, হাদীস েং ৯৭৪। 
4 সহীহ মুসযলম, হাদীস েং ৯৭৬। 
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প্রমাযেত, থিমেযি অযতবাযহত হনয়নে; যকন্তু মযহলানদর জেয যবশুদ্ধ মত হনলা তানদর থক্ষনে তা শরী‘আত সমযথতত 

েয়। থকেো েবী বনলে, 
ُ زاوَّارااِت الُْقبُورِ » نا اَّللَّ  «لاعا

“আল্লাহ থবযশ কবর যিয়ারতকারী মযহলার প্রযত লা‘েত কনরে।”5 

কবর যিয়ারনতর হাদীসগুনলা িারা যিয়ারনতর বযাপানর স্পষ্ট হয় থি, কবর যিয়ারনতর িারা মুসযলমরা যতেযি 

উপকার থপনয় থানক। 

(১) কবর থদনখ মৃতুযনক স্মরে হয়, তানত মুসযলমগে থিে সৎ আমল কনর কবনরর জেয প্রস্তুযত থেয়। আর তা 

কবর সম্পনকত েবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইযহ ওয়াসাল্লানমর বােী িারা স্পষ্ট, যতযে বনলে, 
ةا » ُر اآلِخرا كِّ ا تُذا ا فاإِنَّها  «فاُزوُروها

“সুতরাং থতামরা কবর যিয়ারত কর, থকেো তা পরকালনক স্মরে কযরনয় যদনব।” (যতরযমিী, হাদীস েং ১০৫৪) 

(২) েবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইযহ ওয়াসাল্লানমর অেুসরে। থকেো কবর যিয়ারত একযি সুন্নাত। েবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইযহ 

ওয়াসাল্লাম যিয়ারত কনরনেে। সুতরাং মুসযলমগে েবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইযহ ওয়াসাল্লানমর অেুসরনের সাওয়াব অজতে 

করনব এবং েবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইযহ ওয়াসাল্লানমর হুকুনম সাড়া থদওয়ারও সাওয়াব অজতে করনব। থিমে,  যতযে 

বনলে,  ُاُزور وها  অথতাৎ থতামরা কবর যিয়ারত কর। 

(৩) যিয়ারতকারীর মুসযলম ভাইনদর প্রযত থদা‘আ কনর ইহসাে ও সহােুভূযত প্রদশতে। থকেো েবী সাল্লাল্লাহু 

‘আলাইযহ ওয়াসাল্লাম থথনক সহীহভানব যিয়ারনতর থি সব থদা‘আর শব্দমালা সাবযস্ত হনয়নে ও যতযে তাাঁর 

সাহাবীগেনক িা যশক্ষা যদনয়নেে তা মুসযলমনদর মৃতনদর জেয থদা‘আ িুক্ত, িা তানদর জেয উপকারী এবং তারা 

ইেশাআল্লাহ তা থথনক উপকৃত হনবে। আর কবর যিয়ারতকারী তার ভাইনয়র জেয থদা‘আ ও তানদর প্রযত ইহসাে 

করার সাওয়াব অজতে করনব। 

থকানো মুসযলম িখে কবরস্থাে যিয়ারত করনব, তার উযচৎ থস থিে শরী‘আতসম্মত ববধ সীমায় অবস্থাে কনর 

কবর যিয়ারত কনর। সুতরাং থস মৃনতর জেয শরী‘আনত বযেতত থদা‘আ িারাই যিয়ারত করনব। অতএব, থস বলনব: 
يارْحا » ،وا ِحُقونا اَلا اءا اهلُل ل إِنَّا، إِْن شا ، وا يااِر ِمنا الُْمْؤِمِننيا واالُْمْسِلِمنيا ْهلا ادلِّ

ا
لايُْكْم أ ُم عا َلا ُل ُم اهلُل الُْمْستاْقِدِمنيا مِ السَّ

ا
ْسأ

ا
، أ ِخِرينا

ْ
الُْمْستاأ نَّا وا

اِفياةا  لاُكُم الْعا اا وا  «اهللا نلا
“থহ মুযমে কবরবাসীগে আপোনদর প্রযত সালাম, যেশ্চয় আমরাও ইেশাআল্লাহ আপোনদর সানথ যমযলত হব। 

আপোরা িারা অগ্রগামী হনয়নেে ও িারা পরবততীনত আসনবে, আল্লাহ তানদর প্রযত রহম করুে! আমরা আমানদর 

ও আপোনদর জেয যেরাপত্তা চাই।”6 

উযল্লযখত ও ইনতাপূনবত বযেতত আনয়শা রাযদয়াল্লাহু ‘আেহা বযেতত হাদীনসর শব্দমালায় মৃনতর জেয থদা‘আ এনসনে। 

চতুথতত: বাকী‘উল গারকানদ কবরস্থ কানরা কানরা স্থাে যেধতারে সম্পযকতত যবষয়: 

এ যবষনয় সনেহ থেই থি বাকী‘ হনলা, মদীোবাসীনদর কবরস্থাে। এজেয থসখানে সাহাবী, েবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইযহ 

ওয়াসাল্লানমর স্ত্রীগে, তানব‘ঈগে ও থি সকল ইমাম থসখানে মারা থগনেে তানদরনক দাফে করা হনয়নে। সুতরাং 

বলা হয় থসখানে রনয়নে দশ হাজার সাহাবী।7 

                                                           
5 আবু দাউদ ত্বায়াযলসী, হাদীস েং ২৪৭৮। 
6 সহীহ মুসযলম, হাদীস েং ৯৭৪, ৯৭৫। 
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আর সবতজেযবযদত কথা হনে, শরী‘আত থকানো কবরনক যচনে স্বতন্ত্র মিতাদা যদনত উৎসাযহত কনর যে; বরং 

শরী‘আত থকানো আলামত িারা যচযিত করার মাে অেুমযত থদয়, থিমে পাথর িারা যচযিত করা। তনব তানত যকেু 

যেমতাে করা, তার উপর থলখা-থলযখ করা যেনষধ। থিমে, জানবর রাযদয়াল্লাহু ‘আেহু বযেতত হাদীনস আনে যতযে 

বনলে, 
َّلَّ اهللُ » ِ صا ِمْعُت راُسولا اَّللَّ وْ  سا

ا
لايِْه، أ ْن يُْكتابا عا

ا
ْو أ

ا
لايِْه أ يُبَْنا عا صا وا ْن ُيقاصَّ

ا
، واأ رْبِ

ا الْقا ْقُعدا لَعا ْن يا
ا
لَّما ناَها أ لايِْه واسا لايْهِ  عا ادا عا  «يُزا

“আযম রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইযহ ওয়াসাল্লামনক কবনর বসনত, কবনর যেমতাে কাজ করনত, প্লাস্টার করনত ও তার 

উপর যলখনত যেনষধ করনত শুনেযে।”8 

উযল্লযখত আলামত স্থাপনের অথত বুঝায় যকেুকাল অযতবাযহত হনয় িাওয়ার পর তা অবশয যেযশ্চি হনয় থিনত পানর। 

থকেো কবর থচো-জাোর বযাপানর শরী‘আনতর থকানো যবযধ-যবধানের সম্পকত থেই। এ জেযই বাকী‘ কবর স্থানের 

যচিগুযল যবলুপ্ত হনয় থগনে, তাই যেযশ্চতভানব তা থচো বা জাো িায় ো। 

যফনরািাবাদী বনলে, যেসনেনহ এ কবরস্থাে বহু সংখযক মুহাযজর ও আেসারনদর িারা পযরপূেত, তা সনত্বও সালানফ 

সানলহীনের কবনরর প্রযত সম্মাে প্রদশতনে বাড়াবাযড় ও তা পাকা-প্লাস্টার করা থথনক যবরত থাকায় একান্ত অ্ 

সংখযক বযতীত তানদর কবনরর স্থাে যেধতাযরতভানব থচো িায় ো।”9 

পক্ষান্তনর থকানো থকানো ঐযতহাযসক কযতপয় কবনরর যেধতারে সম্পনকত িা যকেু উনল্লখ কনরনেে তা যেেক 

ধারোপ্রসূত। আর তা মদীোর বাকী‘ কবরস্থােযি মুসযলম জেসাধারে সবার জনেয হওয়ার কারনেই। তারপর 

থসখানে এমে থকানো অংশও কানরা জেয খাস থেই থি থসখানে এত এত দাফে করার পরও তা সংরযক্ষত 

থাকনব। এতকাল অযতবাযহত হওয়ার পর তা সম্ভবপরও েয়, অেুরূপ বেযা-বৃযষ্টও ভূ-পৃনের অবস্থানক পযরবততে 

কনর থেনড়নে। যবনশষ কনর মাযিিুক্ত এলাকা, থিমে বাকী‘ কবরস্থাে এলাকা। এ এলাকা যদনয় থসই মাহিূর থোি 

েদীও অযতবাযহত িা থথনক মদীোবাসী ডুনব তযলনয় িাওয়ারও আশঙ্কা করত।”10 

এতদসনেও সাহাবী, তানব‘ঈ ও তানব-তানব‘ঈগনের থস সব দলীনলর প্রযত গুরুত্ব প্রদাে, থিগুনলা কবনরর উপর 

যেমতাে-প্লাস্টার থলখা-থলযখ ইতযাযদ যেনষনধর প্রমাে বহে কনর। মুসযলমগে িযদ বাকী‘ কবরস্থানের যিয়ারত কনর বা 

থসখাে যদনয় অযতবাযহত হয়, তনব থসখােকার কবরবাসীনদর জেয থদা‘আ বযতীত কবনরর সানথ থকানো ধরনের 

সংযিষ্টতা শরী‘আনত প্রমাযেত েয় এবং এনত শরী‘আনতর দৃযষ্টনত যবনশষ থকানো উপকারও অজতে হনব ো। 

এজেয মুসযলনমর জেয জরুযর হনলা, থস িখে বাকী‘ থগারস্থাে যিয়ারত করনব তখে থস সাধারেভানব থসখােকার 

কবনরর অযধবাসীনদর জেয থদা‘আ করনব। থকানো যেধতাযরত অংনশর এমে কনর উনেশয করনব ো থি, থলাকনদর 

মানঝ এযি অমুনকর কবর। থকেো এর প্রমাে করা অসম্ভব। িযদও তা থকানো যেকিাত্মীনয়র কবর হয় বা তা অ্ 

সমনয়র বযবধানে হনয় থানক। অতএব, থি বযযক্ত বাকী‘ কবরস্থাে যিয়ারত করনব থস থিে এমে যবশ্বাস কনর থি, 

যেযশ্চতভানব কানরা কবর জাো সম্ভব েয়। 

পঞ্চমত: বাকী কবরস্থানে থি সমস্ত যবদ‘আত সংর্যিত হয়: 

                                                                                                                                                                                     
7 তাহকীকুে েুসরা: ১২৫ পৃো। 
8 আবূ দাউদ, হাদীস েং ৩৩২৫, ৩২২৬, যতরযমিী, হাদীস েং ১০৫২, োসাঈ, হাদীস েং ২০২৭; হানকম: ১/৫২৫ যতযে সহীহ 
বনলনেে। 

9 আল-মাগাযেমুল মুতাবাহ: ২/৫০৮। 
10 তাযরখুল মদীো: ১/১৬৮। 
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যিয়ারতকারীর জেয জরুরী হল, থস থিে তার যিয়ারনতর মনধয েবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইযহ ওয়াসাল্লানমর সুন্নাযত পদ্ধযত অনেষে 

কনর এবং থস এমে শরী‘আত পযরপন্থী যবষয় থথনক সতকত হনব িা তানক গুোনহ যলপ্ত করনব বা তার থেকী কনম িানব। যেনে 

এমে কযতপয় যবদ‘আত ও কুসংস্কার উনল্লখ করা হনলা, িানত অনেক যিয়ারতকারীই যলপ্ত হনয় থানক। এ থথনক থিে 

যিয়ারতকারীগে সতকত হে: 

১।  কবরস্থানে যগনয় মৃতনদর উসীলা করা, তানদর যেকি ফযরয়াদ করা ও তানদর যেকি সুপাযরশ তলব করা। 

২। কবনরর সমু্মনখ দীর্তক্ষে দণ্ডায়মাে হওয়া, যবেয়-েম্রতা প্রকাশ ও এমে যবশ্বানস েীরবতা পালে থি, এমে করা শরী‘আত 

যেনদতযশত আদনবর অন্তভুতক্ত। এসব হনলা বাড়াবাযড় ও কবরবাসীনদর থক্ষনে সীমালঙ্ঘে করা। কবরবাসীর সানথ এমে 

করা যশনকতর উসীলা ও মাধযম। 

৩। কবরবাসীর জেয যসজদা ও রুকু করা, অথচ সাজদাহ ও রুকু ইবাদনতর অন্তভুতক্ত। সুতরাং তা আল্লাহ বযতীত কানরা 

জেয করা জনয়ি েয়। 

৪। কবরস্থানের যভতনর-বাইনর কবুতনরর জেয এমে যবশ্বানস শসয দাো যেনক্ষপ করা থি, তানত রনয়নে থেকী ও প্রযতদাে। 

যবনশষ কনর তা কবুতরনক খাওয়ানোর মনধয বা তানত বরকত রনয়নে এমে যবশ্বাস করা। কারে এমে থকানো কাজ েবী 

সাল্লাল্লাহু ‘আলাইযহ ওয়াসাল্লাম কনরে যে, ো থকানো সাহাবী কনরনেে আর ো কনরনেে থকানো তানব‘ঈ বা সালানফ 

সানলহীে। সুতরাং তা হনলা দীনের মনধয েব আযবসৃ্কত যবদ‘আত। অেুরূপ এনত খানদযর অবমােো ও পযথকনক কষ্ট 

থদওয়া হয় এবং মসযজনদর চত্তর ময়লা করা হয়। আর থি ময়লা মসযজনদ েববীর যভতর পিতন্ত থপৌঁনে িায়। 

৫। থসখানে উচ্চস্বনর যবলাপ করা, মুনখ মারা বা গাল চাপড়ানো ইতযাযদ। আর সবতজেযবযদত থি, এসব কমত হারাম; বরং 

কবীরা গুোনহর অন্তভুতক্ত।11 

৬। সালানত বাকী‘ কবরস্থােনক সামনে কনর সালাত আদায় করা এবং এ সালাতনক “সালানত যিয়ারা” োমকরে করা অথচ 

কবনরর যদনক সালাত আদায় করা উলামানয় যকরানমর ঐকমনতয হারাম। 

৭। োরী-পুরুনষর সংযমশ্রে, িা হারাম ও োজানয়ি। 

৮। সযম্মযলতভানব থসখানে থদা‘আ ও যিযকর, অথচ তা এমে আমল িা েবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইযহ ওয়াসাল্লাম কনরে যে, ো 

কনরনেে তাাঁর সাহাবীগে, ো তানব‘ঈগে। 

৯। কবর হনত চুম্বে-স্পশত করার জেয বা বরকত বা থরাগ মুযক্ত কামোয় অেয যকেুর সানথ যমশানোর জেয মাযি গ্রহে করা। 

১০। কবরবাসীনক যেনজর হাজত পূরে ও তানদর িারা বালা-মুসীবত দূর করার জেয যবযভন্ন মযানসজ প্রদাে করা। 

১১। কবনরর সানথ বরকত হাযসনলর জেয সুতা ও থেকড়া পযাাঁচানো এবং দরজা ও জাোলায় তালা লাগাে। 

১২।  অেুরূপ বরকত গ্রহনের জেয কবরস্থানের থদওয়াল, দরজা ও তার মনধয থি যজযেস রনয়নে তা স্পশত করা। 

১৩। থকানো থকানো কবনর পয়সা থদওয়া অথচ তা হল, আল্লাহ বযতীত অনেযর োনম মান্ননতর অন্তভুতক্ত। 

১৪। ফানতহাখােী, কুলখােী, সূরা ইয়াসীে ও সূরা বাকারার থশষ দু’ আয়াত পাঠ কনর মৃনতর রূনহর জেয বখনশ থদওয়া। 

১৫। বরকত গ্রহনের আশায় েখ, চুল, দাাঁত কবনর পুাঁনত রাখা। 

১৬। কবরবাসীর বেকিয অজতনের জেয কবনর আতর, থগালাপ জল যেিানো। অথচ এযি আল্লাহ বযতীত অনেযর বেকিয অজতে 

করার অন্তভুতক্ত িা হারাম, কখনো জানয়ি েয়। 

                                                           
11 আল-মাক্কীর আিিাওয়ানজর: ১/৩০৬। 



 

 

  5  

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 


