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 মায়মূনা কবরস্থান যিয়ারতের হুকুম 

   

প্রথমে: কবরস্থানযির পযরচয়: 

মায়মূনা রাযদয়াল্লাহু আনহাতক এ কবরস্থাতন দাফন করা হতয়তে িার ফতল এতক ‘মায়মূনা কবরস্থান’ বলা হয়। 

যেযন হতলন: মায়মূনা যবনতে হাতরস আল-যহলাযলয়া। উমু্মল মুযমনীন (মুযমনতদর জননী)। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইযহ 

ওয়াসাল্লাম োতক সপ্তম যহজরীতে উমরােুল কাজা সম্পাদতনর পর যববাহ কতরন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইযহ 

ওয়াসাল্লাম োতক যি স্থাতন যববাহ কতরন যস স্থাতনই ৫৭ যহজরীতে যেযন মারা িান। 

আল-ফাসী বতলন, মক্কা ও োর সযিকতি আযম জাযন এমন যকাতনা বযযির কবর যনই, যি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইযহ 

ওয়াসাল্লাতমর সাহচিয লাভ কতরতেন এ কবরযি বযেীে। অবশ্য পরবেযীরা পূবযবেযীতদর দ্বারা পযরযচে হয়। মক্কা ও 

আল জমূতমর মধ্যবেযী বেযমান ‘নাওয়াযরয়া’ মহল্লায়, োন‘ঈম মসযজতদর উত্ততর ১১.৫ যক.যম. দূরতে মদীনা যরাতডর 

পাতবয এ কবরস্থানযি অবযস্থে। 

যদ্বেীয়ে: কবরস্থানযি যিয়ারতের হুকুম ও যিয়ারেকারী যসখাতন কী বলতব? 

এ কবরস্থাতনর অনযানয কবরস্থাতনর যচতয় যভি যকাতনা ববযশ্ষ্ট্য যনই। সুেরাাং অনয কবরস্থাতন িা ববধ্ এখাতনও ো 

ববধ্। 

কবর যিয়ারে সাধ্ারণে সবযস্থাতনই শ্রী‘েসম্মে, যকননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম বতলন: 

وْت   ُزوُروا الُْقبُور  » ُر الْم  كِّ ا تُذ   «ف إِنَّه 

“যোমরা কবর যিয়ারে কর যকননা ো যনশ্চয় মৃেুযতক স্মরণ কযরতয় যদতব।” (সহীহ মুসযলম, হাদীস নাং ৯৭৬) 

যি বযযি মক্কায় অবস্থান করতব এমন পুরুষতদর জনয এ কবরস্থান যিয়ারে করা শ্রী‘আেসম্মে। পক্ষান্ততর 

মযহলাতদর যক্ষতে আযলমতদর মতের যবশুদ্ধেম মে হতলা োতদর জনয কবর যিয়ারে করা শ্রী‘আেসম্মে নয়। 

যকননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম বতলন: 

ُ ز وَّار اِت الُْقبُورِ » ن  اَّللَّ  «ل ع 

“আল্লাহ ো‘আলা যবযশ্ যবযশ্ কবর যিয়ারেকারী মযহলাতদর প্রযে লা‘নে করুন।” (আবু দাউদ োয়াযলসী, হাদীস 

নাং ২৪৭৮।) 

কবর যিয়ারতের হাদীসগুতলা দ্বারা যিয়ারতের বযাপাতর স্পষ্ট্ হয় যি, কবর যিয়ারতের দ্বারা মুসযলমগণ যেনযি 

উপকার যপতয় থাতক: 

(১) কবর যদতখ মৃেুযতক স্মরণ হয়, োতে মুসযলমগণ যিন সৎ আমল কতর এবাং কবতরর জনয প্রস্তুযে যনয়। আর 

এযি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাতমর বাণী: 
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ة  ف ُزوُرو» ُر اآلِخر  كِّ ا تُذ  ا ف إِنَّه   «ه 

“যোমরা কবর যিয়ারে কর; যকননা ো পরকালতক স্মরণ কযরতয় যদতব।” (যেরযমিী, হাদীস নাং ১০৫৪) 

(২) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাতমর অনুসরণ। যকননা কবর যিয়ারে একযি সুিাে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইযহ 

ওয়াসাল্লাম কবর যিয়ারে কতরতেন। সুেরাাং মুসযলমগণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাতমর অনুসরতণর সওয়াব 

অজযন করতব এবাং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাতমর হুকুতম সাড়া যদওয়ারও সাওয়াব অজযন করতব যিমন যেযন 

বতলন, ا  অথযাৎ যোমরা কবর যিয়ারে কর। ُزوُروه 

(৩) োর মুসযলম ভাইতদর জনয যদা‘আ কতর োতদর প্রযে ইহসান ও সহানুভূযে প্রদশ্যন। যকননা নবী সাল্লাল্লাহু 

আলাইযহ ওয়াসাল্লাম যথতক সহীহভাতব যিয়ারতের যি সব যদা‘আর শ্ব্দমালা সাবযস্ত হতয়তে ও যেযন োাঁর 

সাহাবীতদরতক িা যশ্ক্ষা যদতয়তেন োতে মুসযলমতদর মৃেতদর জনয যদা‘আ িুি রতয়তে, িা োতদর জনয উপকারী 

এবাং োরা ইনশ্াআল্লাহ ো হতে উপকৃে হতবন। আর কবর যিয়ারেকারী োর ভাইতয়র জনয যদা‘আ ও োতদর 

প্রযে ইহসান করার সাওয়াব অজযন করতবন। 

মুসযলমগণ িখন কবরস্থান যিয়ারে করতব, োর উযচে যস যিন শ্রী‘আেসম্মে ববধ্ সীমায় অবস্থান কতর ো 

যিয়ারে কতর। সুেরাাং যস মৃতের জনয শ্রী‘আতে বযণযে যদা‘আ দ্বারাই যিয়ারে করতব। অেএব যস বলতব: 

ي رْح  » ،و  ِحُقون  اء  اهلُل ل َل  إِنَّا، إِْن ش  ، و  ي اِر ِمن  الُْمْؤِمِنني  و الُْمْسِلِمني  ْهل  ادلِّ
 
ل يُْكْم أ ُم ع  َل   ُُ السَّ

 
ْ ْْ  

، أ ِخِرين 
ْ
الُْمْسَ ْ ِمني  ِمنَّا و  ِِ ُم اهلُل الُْمْسَ ْق

اِفي ة   ل ُكُم الْع   «اهلل  َل  ا و 

“যহ মুযমন-মুসযলম কবরবাসীগণ, আপনাতদর প্রযে সালাম, যনশ্চয় আমরাও ইনশ্াআল্লাহ আপনাতদর সাতথ যমযলে 

হব। আপনারা িারা অগ্রগামী হতয়তেন ও িারা পরবেযীতে আসতব, আল্লাহ োতদর প্রযে রহম করুন! আমরা 

আমাতদর ও আপনাতদর জনয যনরাপত্তা চাই।” (সহীহ মুসযলম, হাদীস নাং ৯৭৪, ৯৭৫।) 

উযল্লযখে শ্ব্দমালায় মৃতের জনয যদা‘আ এতসতে। 

েৃেীয়ে: যকাতনা যকাতনা যিয়ারেকারী যিসব সুিাে পযরপন্থী যবষতয় যলপ্ত হয়: 

কবর যিয়ারেকারীর উযচৎ, যস যিন োর যিয়ারতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাতমর সুিােী পদ্ধযে পালন কতর 

এবাং যস সব যবষতয় পযেে হওয়া যথতক সেকয হয় িা হতব সুিাে পযরপন্থী ও োতক ো গুনাহতে পযেে করতব বা 

োতে োর যনকী কতম িাতব। যনতে এমন কযেপয় শ্রী‘আে পযরপন্থী যবষয় উতল্লখ করা হতলা িাতে যকাতনা যকাতনা 

যিয়ারেকারী পযেে হতয় থাতক; যিন যিয়ারেকারীগণ যসগুতলাতে পযেে হওয়া যথতক বাাঁচতে পাতর: 

১।  কবরস্থাতন যগতয় মৃেতদর উসীলা করা, োতদর যনকি ফযরয়াদ করা ও োতদর যনকি সুপাযরশ্ েলব করা। 

২। কবতরর সমু্মতখ দীর্যক্ষণ দণ্ডায়মান হতয় থাকা, যবনয়-নম্রো প্রকাশ্ করা ও এমন যববাতস নীরবো পালন যি, 

এমন করা শ্রী‘আে যনতদযযশ্ে আদতবর অন্তভুযি। এসব হতলা, বাড়াবাযড় ও কবরবাসীতদর যক্ষতে সীমালঙ্ঘন 

করা। কবরবাসীর সাতথ এমন করা যশ্তকযর উসীলা ও মাধ্যম। 
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৩। কবরবাসীর জনয যসজদা ও রুকু করা, অথচ সাজদাহ ও রুকু ইবাদতের অন্তভুযি। সুেরাাং ো আল্লাহ বযেীে 

কাতরা জনয করা জাতয়ি নয়। 

৪। কবরস্থাতনর যভেতর-বাইতর কবুেতরর জনয এমন যববাতস শ্সয দানা যনতক্ষপ করা যি, োতে রতয়তে যনকী ও 

প্রযেদান। যবতশ্ষ কতর ো কবুেরতক খাওয়াতনার মতধ্য বা োতে বরকে রতয়তে এমন যববাস। এমন কময 

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম কতরন যন, না যকাতনা সাহাবী কতরতেন আর না কতরতেন যকাতনা োতব‘ঈ 

বা সালাতফ সাতলহীন। সুেরাাং ো হতলা দীতনর মতধ্য নব আযবসৃ্কে যবদ‘আে। অনুরূপ এতে খাতদযর 

অবমাননা ও পযথকতক কষ্ট্ যদওয়া হয়। 

৫। যসখাতন উচ্চস্বতর যবলাপ করা, মুতখ মারা বা গাল চাপড়াতনা ইেযাযদ। আর সবযজনযবদীে এসব কময হারাম; 

বরাং কবীরা গুনাতহর অন্তভুযি। (আল-মাক্কীর আিিাওয়াতজর: ১/৩০৬) 

৬। সালাতে কবরতক সামতন করা এবাং এ সালাতের “সালাতে যিয়ারা” নামকরণ করা অথচ কবতরর যদতক নামাি 

আদায় উলামাতয় যকরাতমর ঐকমতেয হারাম। 

৭। সযম্মযলেভাতব যসখাতন যদা‘আ ও যিযকর করা, অথচ ো এমন আমল িা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম 

কতরন যন, না কতরতেন োাঁর সাহাবীগণ না োতব‘ঈগণ। 

৮। কবর হতে চুম্বন-স্পশ্য করার জনয বা বরকে বা যরাগ মুযি কামনায় অনয যকেুর সাতথ যমশ্াতনার জনয মাযি 

গ্রহণ করা। 

৯। কবরবাসীতক যনতজর হাজে পূরণ ও োতদর দ্বারা বালা-মুসীবে দূর করার জনয যবযভি মযাতসজ প্রদান করা। 

১০। কবতরর সাতথ বরকে হাযসতলর জনয সুো ও যনকড়া পযাাঁচাতনা এবাং দরজা ও জানালায় োলা লাগান। 

১১।  অনুরূপ বরকে গ্রহতণর জনয কবরস্থাতনর যদয়াল, দরজা ও োর মতধ্য যি যজযনস রতয়তে ো স্পশ্য করা। 

১২। যকান যকাতনা কবতর পয়সা যদওয়া অথচ ো হতলা আল্লাহ বযেীে অতনযর নাতম মািতের অন্তভুযি। 

১৩। ফাতেহাখানী, কুলখানী, সূরা ইয়াসীন ও সূরা বাকারার যশ্ষ দু‘আয়াে পাঠ কতর মৃতের রূতহর জনয বখতশ্ 

যদওয়া। 

১৪। বরকে গ্রহতণর আশ্ায় নখ, চুল, দাাঁে কবতর পুাঁতে রাখা। 

১৫। কবরবাসীর বনকিয অজযতনর জনয কবতর আের, যগালাপ জল যেিাতনা। অথচ এযি আল্লাহ বযেীে অতনযর 

বনকিয অজযন করার অন্তভুযি িা হারাম, জাতয়ি নয়। 
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