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প্রশ্ন: নবী োল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াোল্লামসক যখন বায়তুল মাকদিসে দনসয় যাওয়া হয়, দতদন সেখাসন নবীসির 

ইমামত কসরন, দিজ্ঞাো হসে োলাসতর িনয নবীসিরসক দক তাসির কবর সেসক িীদবত করা হসয়দেল?  

উত্তর: আল-হামিুদলল্লাহ, 

প্রেমত: েহীহ হািীে দ্বারা প্রমাদিত, নবী োল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াোল্লাম বায়তুল মাকদিসের েফসর তার ভাই 

নবীসির ইমামদত কসরসেন। 

১. আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু সেসক বদিিত, রােূলুল্লাহ োল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াোল্লাম বসলসেন, 
نَّهُ »

َ
نْبييَاءي فَإيَذا ُموََس قَائيٌم يَُصىلى فَإيَذا رَُجٌل ََضٌْب َجْعٌد َكأ

َ
َن األ يْتُِني يفي ََجَاَعٍة مي

َ
َََم َعلَيْهي ... َوقَْد َرأ ْْ ََ اُْْن َم س نُوَءََ َوِيَذا عي ََ ْن ريَجالي   مي

َوَُ  ْْ بًَها ُع ََ َُْب انلَّاسي بيهي  قْ
َ
اَلُم قَائيٌم يَُصِّلى أ بُُكْم  السَّ بَُه انلَّاسي بيهي َصاحي َْ َ

اَلُم قَائيٌم يَُصىلى أ يُم َعلَيْهي السَّ اهي َْ ُّ َوِيَذا إيبْ  ُْْن َمْسُعوٍد اثلََّقِفي
: َنْفَسُه  َمْمتُُهمْ  َيْعِني

َ
َُ فَأ اَل   «فََحانَتي الصَّ

“... আদম আমাসক নবীসির িামা‘আসত উপদিত সিখলাম। েহো লক্ষয করলাম মুো িাাঁদিসয় োলাত পিসেন। দতদন 

হসলন একিন প্রবািতুলয পুরুষ, সকাাঁকিাসনা চুল দবদশষ্ট, সযন সে শানুআ স াসের সকাসনা পুরুষ। সিখলাম ঈো 

ইবন মারইয়াম আলাইদহে োলাম িাাঁদিসয় োলাত পিসেন, তার োসে অদিক োমঞ্জেযশীল উরওয়াহ ইবন মােউি 

োকাফী। আসরা সিখলাম ইবরাহীম আলাইদহে োলাম িাাঁদিসয় োলাত পিসেন, মানুসষর মাসে সতামাসির োেীই 

তার োসে অদিক োমঞ্জেযশীল, দতদন দনসিসক উসেশয কসরন। অতঃপর োলাসতর েময় হসলা, আদম তাসির 

ইমামদত করলাম”।1 

২. ইবন আব্বাে রাদিয়াল্লাহু আনহু সেসক বদিিত, দতদন বসলন,  
ُ َعلَيْهي » ُّ َصىلَّ اَّللَّ ا َدَخَل انلَّيبي َْجَُعوَن يَُصلُّوَن َمعَ فَلَمَّ

َ
قََْص قَاَم يَُصِّلى فَاْْلََفَت ُثمَّ اْْلََفَت فَإيَذا انلَّبييُّوَن أ

َ
َد اأْل  «هُ وََسلََّم الَْمْسجي

“নবী োল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াোল্লাম যখন মেদিসি আকোয় প্রসবশ করসলন, িাাঁদিসয় োলাত পিসত লা সলন, 

দতদন সিখসলন, অতঃপর সিখসলন, নবী ি েবাই তার পশ্চাসত োলাত পিসে”।2 

দদ্বতীয়ত: আসলম ি দদ্বমত সপাষি কসরসেন সয, এ োলাত আেমাসন আসরাহি করার পূসবি দেল, না সেখান সেসক 

অবতরি করার পর দেল? প্রেম মতদি অদিক দবশুদ্ধ। 

হাসফয ইবন হািার রহ. বসলন, ইয়াি বসলন, েম্ভাবনা আসে নবী োল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াোল্লাম েকল নবী সির 

োসে বায়তুল মাকদিসে োলাত পসিসেন, অতঃপর তাসির সেসক কতক নবী আেমানেমূসহ আসরাহি কসরন, 

যাসিরসক দতদন সিসখসেন বলা হসয়সে। আবার েম্ভাবনা আসে োলাসতর ঘিনাদি ঘসি তার ও তাসির আেমান সেসক 

অবতরি করার পর... বাহযত বুো যায়, তাসির োসে তার োলাতদি দেল ঊর্ধ্ি  মসনর পূসবি”।3 

                                                           
1 মুেদলম, হািীে নং ১৭২ বা ২৫৬  
2 আহমি: (৪/১৬৭), এ হািীসের েনসি আপদত্ত রসয়সে, তসব পূসবির হাদিেদি এিাসক েমেিন কসর। 
3 ফাতহুল বাদর: (৭/২০৯) 
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তৃতীয়ত: মুেদলম দহসেসব দবশ্বাে করা িরুদর সয, বারযাখী িীবন তো কবসরর িীবসনর ওপর িুদনয়াবী িীবসনর 

রীদত-নীদত প্রসযািয হয় না। শহীিসির বারযাখী িীবন তাসির রসবর দনকি পদরপূিি। অতএব, নবীসির িীবন 

আসরা পদরপূিি বলাই বাহুলয। বারযাখী িীবসনর প্রদত ঈমান রাখা প্রসতযক মুেদলসমর অবশয কতিবয, তসব তার 

প্রকৃদত ও িরি কী, বাস্তবরূপ কী ইতযাদি দবষয় দনভুিল অহী বযতীত বযাখযা সিওয়া ববি নয়। 

আল্লাহ তাআলা শহীিসির িীবন েম্পসকি বসলন: 
َسَبنااَوَلا﴿ ينَااََتۡ ِ ِااَسبِيلِااِفااقُتِلُوا ااٱَّلن َۢا ااٱّللن َ َٰت ۡمَو

َ
ۡحَيآء اابَۡلااأ

َ
ِِهمۡااِعندَااأ ٓاافَرِِحيَاا١٦٩ايُۡرزَقُونَااَرب  َُٰهمُاابَِما ُااَءاتَى ونَاافَۡضلِهِۦاِمناٱّللن ينَااَويَۡسَتۡبِِشُ ِ ابِٱَّلن

نۡاابِِهمايَۡلَحُقوا االَمۡا ِ ااَخۡلفِِهمۡاام  لن
َ

ااأ َزنُونَااُهمۡااَوَلااَعلَۡيِهمۡااَخوۡف  ونَاا١٧٠اََيۡ نَاابِنِۡعَمة اا۞يَۡسَتۡبِِشُ ِ ِاام  ننااَوفَۡضل ااٱّللن
َ

َااَوأ ۡجرَاايُِضيعُااَلااٱّللن
َ

ِيَااأ اٱلُۡمۡؤِمن
ْان ال] ﴾١٧١   [٩٧٩ ،٩٦١: عم

“আর যারা আল্লাহর পসে িীবন দিসয়সে, তাসিরসক তুদম মৃত মসন কসরা না; বরং তারা তাসির রসবর দনকি 

িীদবত, তাসিরসক দরযক সিওয়া হয়। আল্লাহ তাসির সয অনুগ্রহ কসরসেন, তাসত তারা খুদশ। আর তারা উৎফুল্ল 

হয়, পরবতিীসির সেসক যারা এখসনা তাসির োসে দমদলত হয় দন তাসির দবষসয়। এ িনয সয, তাসির সকাসনা ভয় 

সনই এবং তারা িুঃদখত হয় না। তারা আল্লাহর পক্ষ সেসক দন‘আমত ও অনুগ্রহ লাসভ খুদশ হয়। আর দনশ্চয় আল্লাহ 

মুদমনসির প্রদতিান নষ্ট কসরন না”। [েূরা আসল ইমরান, আয়াত: ১৬৯-১৭১] 

আনাে ইবন মাদলক রাদিয়াল্লাহু আনহু সেসক বদিিত, দতদন বসলন: রােূলুল্লাহ োল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াোল্লাম 

বসলসেন: 
ْم يَُصلُّونَ » ْحيَاٌء يفي ُقبُوريهي

َ
نْبييَاُء أ

َ
 «األ

“নবী ি তাসির কবসর িীদবত, তারা োলাত পসি”।1 

আউনুল মা‘বুি: (৩/২৬১) গ্রসে রসয়সে: “ইবন হািার মাক্কী বসলন: “আর সযেব হািীে সেসক নবীসির িীবন 

প্রমাদিত হয়, সয িীবনেহ তারা তাসির কসবর ইবািাত কসরন ও োলাত আিায় কসরন, যদিও দফদরশতাসির নযায় 

তাসিরও পানাহার করার প্রসয়ািন সনই, এিা এমন এক দবষয় যাসত সকাসনা েসেহ সনই। ইমাম বায়হাকী এ 

দবষসয় একদি অিযায় রচনা কসরসেন। 

শহীিসির েম্পসকি আল্লাহর দকতাসব স্পষ্ট বিিনা আসে সয, তারা িীদবত, তাসিরসক দরযক প্রিান করা হয়। এ 

কোও েুদবদিত সয তাসির িীবন শরীসরর োসে েমৃ্পক্ত: তাহসল নবী ও রােূলসির িীবন সকমন হসব?” েমাপ্ত। 

 

শাইখ আলবানী রহ. বসলন, “অতঃপর িান সয, অে হািীে নবীসির সয িীবন প্রমাি কসর সেিা বারযাখী িীবন, 

সকাসনা সক্ষসেই তা িুদনয়ার িীবসনর মসতা নয়। তাই আমাসির দচরাচদরত িুদনয়াবী িীবন দিসয় তার উিারিেহ 

বিিনা করা, দকংবা তার পদ্ধদত ও নমুনা সপশ করার সচষ্টা করা োিাই তার ওপর ঈমান আনয়ন করা ওয়াদিব। 

এিাই েদিক অবিান, যা প্রসতযক মুদমন আাঁকসি িরসব: হাদিসে সযভাসব এসেসে তার উপর ঈমান রাখা, িারিা ও 

 সবষিা দ্বারা তার ওপর বৃদদ্ধ না করা। সযমন, কতক দবি‘আতীর িাদব দ সয় সিসকসে সয, নবী োল্লাল্লাহু আলাইদহ 

                                                           
1 আবু ইয়া‘লা তার ‘মুেনাি‘: (হািীে নং ৩৪২৫) গ্রসে হািীেদি বিিনা কসরসেন। মুেনাসির  সবষক ি হািীেদি েহীহ বসলসেন। অনুরূপ 
শাইখ আলবানী ‘েহীহ হািীে েমসগ্র’: (হািীে নং ৬২১) অে হািীেদিসক েহীহ বসলসেন। 
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ওয়াোল্লাম বাস্তদবক িীবসনর নযায় কবসর িীদবত! তারা বসল: দতদন খান, পান কসরন ও স্ত্রী েহবাে কসরন!! অেচ 

এিা বারযাখী িীবন, যার প্রকৃদত ও অবিা আল্লাহ বযতীত সকউ িাসন না”।1 েমাপ্ত 

চতুেিত: নবী োল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াোল্লাম স্বীয় ভাই অনযানয নবীসির োসে শরীর ও রূসহর োসে োক্ষাত 

কসরসেন, না শুিু রূহানীভাসব োসে োক্ষাত কসরসেন? আহসল-ইলমসির এ েম্পসকি িু’দি বক্তবয। 

হাসফয ইবন হািার রহ. বসলন: “আেমাসন নবীসির োক্ষাসতর দবষয়দি িদিল আকার িারি কসরসে, সযসহতু 

তাসির শরীর তাসির কবসর মাদির োসে দমদলত। উত্তসর বলা হয়: তাসির রূহ তাসির শরীসরর আকৃদত িারি 

কসরসে অেবা নবী োল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াোল্লাসমর েম্মান ও মযিািার িনয সে রাসত তাসির শরীরসক উপদিত 

করা হসয়দেল”।2 েমাপ্ত 

েদিক কো হসে, নবীসির রূহ তাসির শরীসরর আকৃদত িারি কসরই োক্ষাত কসরসে, শুিু ঈো আলাইদহে োলাম 

বযতীত, সযসহতু তাসক শরীর ও রূহেহ উদিসয় সনওয়া হসয়সে। এ সক্ষসে ইিরীে আলাইদহে োলামসক দনসয়ও 

ইখদতলাফ রসয়সে, দবশুদ্ধ মসত দতদনও তার ভাই অনযানয নবীসির মসতা, ঈো আলাইদহে োলাসমর মসতা নয়। 

নবীসির শরীর তাসির কবসর তসব রূহ আেমাসন। নবী োল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াোল্লাসমর োসে োক্ষাসতর সয 

েক্ষমতা আল্লাহ তাসিরসক দিসয়সেন সেিা দেল রূহানীভাসব, তাসির রূহ বাস্তদবক শরীসরর রূপ িারি কসরদেল। এ 

মতসকই প্রািানয দিসয়সেন শায়খুল ইেলাম ইবন তাইদময়াহ, হাদফয ইবন রিব ও অনযানয মনীষী ি। 

শাইখুল ইেলাম ইবন তাইদময়াহ বসলন: “আর তার প্রতযক্ষ করা অেিাৎ দমরাসির রাসত মুো আলাইদহে োলাম ও 

অনযানয নবীসির আেমাসন োক্ষাৎ লাভ করা, সযমন দতদন িুদনয়ার আেমাসন আিমসক, দদ্বতীয় আেমাসন ইয়াহইয়াহ 

ও ঈোসক, তৃতীয় আেমাসন ইউেুফসক, চতুেি আেমাসন ইিদরেসক, পঞ্চম আেমাসন হারূনসক, ষষ্ঠ আেমাসন 

মুোসক ও েপ্তম আেমাসন ইবরাহীমসক সিসখসেন অেবা তার দবপরীত (ইবরাহীমসক ষষ্ঠ ও মুোসক েপ্তম আেমাসন 

সিসখসেন): এ কোর অেি হসে দতদন তাসির রূহসক সিসখসেন শরীসরর আকৃদতসত। আর কতক সলাক বসলন, 

েম্ভবত দতদন কবসর িাফনকৃত তাসির শরীরসকই সিসখসেন, এিা সকাসনা কো নয়”।3 েমাপ্ত 

হাসফয ইবন রিব হাম্বলী রহ. বসলন, “আর দতদন আেমাসন সযেব নবীসির সিসখসেন সেিা দতদন সিসখসেন 

তাসিরসক রূহানীভাসব, একমাে ঈো আলাইদহে োলাম বযতীত। কারি, তাসক শরীরেহ আেমাসন উিাসনা 

হসয়সে”।4 

এ মতসকই আবুল ওফা ইবন আকীল প্রািানয দিসয়সেন, সযমন হাসফয ইবন হািার বিিনা কসরসেন। স্পষ্টত বুো 

যায় এিা হাসফয ইবন হািাসরর দনসির কো। দতদন তার সেেব শাইখসির প্রদতবাি কসরসেন, যারা দদ্বতীয় মতসক 

গ্রহি কসরসে। সযমন, দতদন বসলন, ইেরার রাসত নবী োল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াোল্লাসমর োসে অনযানয নবীসির 

োক্ষাৎ েম্পসকি মতদবসরাি রসয়সে: নবী োল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াোল্লাসমর োসে োক্ষাসতর িনয তাসিরসক দক 

শরীরেহ হাদযর করা হসয়দেল অেবা তাসির শুিু রূহ সেখাসন অবিান করদেল সযখাসন তাসির োসে নবী োল্লাল্লাহু 

আলাইদহ ওয়াোল্লাম োক্ষাৎ কসরসেন, রূহগুসলা তাসির শরীসরর আকৃদতর রূপ িারি কসরদেল। সযমন, আবুল ওফা 

ইবন আকীল দনদশ্চত িারিা সপাষি কসরন?  
                                                           
1 েহীহ হািীে েমগ্র: (২/১২০) 
2 ফাতহুল বাদর: (৭/২১০) 
3 মািমুউল ফাতাওয়া: (৪/৩২৮) 
4 ফাতহুল বাদর: (২/১১৩) 
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প্রেম মতদি আমাসির কতক শাইখ গ্রহি কসরসেন। তারা েহীহ মুেদলসম বদিিত আনাে রাদিয়াল্লাহু আনহু সেসক 

বদিিত হািীেসক িলীল দহসেসব সপশ কসরন। নবী োল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াোল্লাম বসলন,  
 «أرسي يب قائماً يصِّلى يف قربهرأيت موَس يللة »

“আমার ইেরার রাসত সিদখ মুো তার কবসর িাাঁদিসয় োলাত পিসেন”। এ হািীে প্রমাি কসর মুো আলাইদহে 

োলাসমর কবসরর পাশ দিসয় তার ইেরা হসয়দেল। 

আদম (ইবন হািার) বদল: এিা িরুদর নয়, বরং এিাও েম্ভব সয মাদিসত োকা মূোর শরীসরর োসে রূসহর এক 

দবসশষ েম্পকি দবিযমান, সয কারসি সে োলাত আিায় করসত েক্ষম, যদিও তার রূহ আেমাসন”।1 

শাইখুল ইেলাম ইবন তাইদময়যাহ রহ. স্পষ্ট কসরন: মুো দকংবা অনয কাসরা পসক্ষ েম্ভব নয় এক িায় া সেসক 

অপর িায় ায় যাওয়া, বরং এিা রূসহর পসক্ষই েম্ভব। এ িনয নবী োল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াোল্লাম মুো আলাইদহে 

োলামসক তার কবসর োলাত পিসত সিসখসেন, অতঃপর তাসক বায়তুল মাকদিসে সিসখসেন, অতঃপর তাসক ষষ্ঠ 

আেমাসন সিসখন। এিা মুোর রূসহর দবচরি বব শরীর দবচরি নয়”। 

শাইখুল ইেলাম ইবন তাইদময়যাহ রহ. বসলন: “এ কো দবদিত সয, ঈো ও ইিরীে আলাইদহমাে োলাম বযতীত 

নবীসির শরীর তাসির কবসর দবিযমান। মুো আলাইদহে োলাম তার কবসর িাাঁদিসয় োলাত পিসত দেসলন, 

অতঃপর ক্ষদিসকর মসিযই তাসক ষষ্ঠ আেমাসন সিসখন। এ অবিা কখসনা শরীসরর হসত পাসর না”।2 েমাপ্ত 

শাইখ োসলহ আসল-শাইখ বসলন: িু’দি মত সেসক আমার দনকি স্পষ্ট সয, িানান্তর হওয়া রূসহর কাি দেল 

শরীসরর নয়, একমাে ঈো আলাইদহে োলাম বযতীত। কারি, নবী োল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াোল্লাম অনযানয নবীসির 

োসে োক্ষাৎ কসরন ও তাসির েবাইসক দনসয় োলাত পসিন। এ সক্ষসে হয়সতা বলা হসব: দতদন তাসির শরীরেহ 

োলাত পসিসেন, তাসির শরীরসক তার িনয কবর সেসক একে করা হয়, অতঃপর তাসির শরীর কবসর সফরত 

সিওয়া হয় এবং রূহেমূহ আেমাসন চসল যায়, অেবা বলা হসব সয এিা শুিু রূহ দ্বারাই দেল। কারি, দতদন তাসির 

রূসহর োসে আেমাসন োক্ষাত কসরসেন। 

এ কো দবদিত সয, একমাে ঈো আলাইদহে োলামসক িীদবতাবিায় আেমাসন উিাসনা হয়। পক্ষান্তসর অনযানয 

নবীসিরসক তাসির শরীরেহ আেমাসন উদিসয় সনওয়া হসয়সে এবং মাদিসত তাসির সকাসনা অদস্তত্ব সনই, এিা এমন 

এক বক্তবয যার পসক্ষ সকাসনা িলীল সনই; বরং তার দবপসক্ষ অসনক িদলল রসয়সে সয, নবী ি দকয়ামত পযিন্ত 

তাসির কবসরই োকসবন। তারা মারা স সেন এবং তাসির শরীর মাদিসত িাফন করা হসয়সে অেি তাসির শরীর 

মাদিসতই দবিযমান। এিাই মূল কো। 

আর তার দবপরীত মন্তবযকারীরা বসলসে: এিা নবী োল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াোল্লাসমর োসে খাে, তার িনয অনযানয 

নবীসিরসক েশরীসর উিাসনা হসয়সে, ফসল দতদন তাসির োসে োলাত পসিন এবং আেমাসন তাসির োসে োক্ষাত 

কসরন। এ কোর পশ্চাসত অবশযই িলীল প্রসয়ািন। আমরা পূসবি বসলদে: দচন্তা করসল সিখা যায় িলীল তার 

উসটািাসতই সবদশ। সমাোকো: পূবিবতিী ও পরবতিী আসলম ি এ িু’দি মত সপাষি কসরন”।3 আল্লাহ ভাসলা 

িাসনন। 

  
                                                           
1 ফাতহুল বাদর: (৭/২১২) 
2 মািমুউল ফাতাওয়া: (৫/৫২৬, ৫৩৭) 
3 শারহুল আকীিা আত-তাহাদবয়যাহ (কযাসেি নং ১৪) 
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