
মিসজেদ কবর থাকেল সখােন নামায আদায় করার কুম 

আসসালাম ু  আলাইকমু ওয়া রাহমাতু াহ। আমােদর সমােজর িদেক তাকােল দখা যােব 

এমন খুব কম মসিজদ আেছ যার সােথ কবর নাই। হয় মসিজদেক ক  কের কবর বা 

গার ান গেড় তালা হেয়েছ অথবা কবর বা গার ানেক ক  কের সখােন মসিজদ 

িত া করা হেয়েছ। ইসলােমর দিৃ েত এ িবষয়িট কতটুক ু জােয়জ বা নাজােয়জ সিট 

আেলািচত হেয়েছ আজেকর লখায়। 

 

ঃ কান মিসজেদ কবর থাকেল সখােন নামায আদায় করার কমু িক? 

 উ রঃ কবর সংি  মসিজেদ নামায আদায় করা ’ভােগ িবভ ঃ 

 থম কারঃ থেম কবর িছল। পরবতীেত তােক ক  কের মসিজদ িনমাণ করা হেয়েছ। 

এে ে  ওয়ািজব হে  এই মসিজদ পিরত াগ করা; বরং মসিজদ ভে  ফলা। যিদ না 

করা হয় তেব মসুিলম শাসেকর উপর আবশ ক হে  উ  মসিজদ ংস কের ফলা। 

 ি তীয় কারঃ থেম মসিজদ িনমাণ করা হেয়েছ। পের সখােন কান মৃতেক দাফন করা 

হেয়েছ। তখন ওয়ািজব হে , কবর খনন কের মতৃ ব ি  বা তার হাড়-হাি  সখান থেক 

উে ালন কের, মসুলমানেদর গার ােন দাফন করা। এই মসিজেদ শত সােপে  ছালাত 

আদায় করা জােয়য। আর তা হে , কবর যন মসিজেদর স খুভােগ না হয়। কননা নবী 

(ছা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম) কবেরর িদেক ছালাত আদায় করেত িনেষধ কেরেছন। 

 কউ  করেত পাের, নবী (ছা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম)এর কবর তা মসিজেদর 

মেধ ? এর জবাব িক? 

 এর জবাব হে , নবী (ছা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম)এর মতৃু র পেূবই মসিজদ িনমাণ 

করা হেয়েছ। একথা সবার জানা য, তােঁক মসিজেদর মেধ  দাফন করা হয়িন; বরং 

মসিজদ থেক স ণূ আলাদা ান, তারঁ িনজ গৃেহ তাঁেক দাফন করা হেয়েছ। িক  

পরবতীেত ৮৮ িহঃ সেন খলীফা ওয়ািলদ িবন আব ল মািলক তার অিধন  মদীনার আমীর 

ওমর িবন আব ল আযীযেক প  মারফত িনেদশ দান কেরন, মসিজেদ নববী ভে  



পণূঃিনমাণ করার সময় যন উ ুল মু’ মনীন তথা নবী (ছা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম)এর 

ীেদর গৃহ েলােক মসিজেদর আওতার মেধ  িনেয় আসা হয়। তখন ওমর িবন আব ল 

আযীয মদীনার নতৃ ানীয় লাক এবং িফ াহিবদেদরেক একি ত কের তাঁেদর সামেন 

খলীফার প  পেড় শানান। িবষয়িট তােদর কােছ খুবই কিঠন মেন হয়। তারঁা বলেলন, 

কবর ও গৃহ েলােক বতমান অব ােতই রেখ দয়া উিচত। উপেদশ হণ করার জন  

এটাই সবািধক সিঠক উপায়। বিণত আেছ য, সাঈদ িবন মসুাইেয় ব আেয়শা (রাঃ)এর গৃহ 

তথা নবী (ছা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম)এর কবর শরীফেক মসিজেদর মেধ  শািমল 

করার ব াপাের দঢ়ৃভােব বাধা দান কেরন। কননা িতিন আশংকা করিছেলন য, এই 

কবরেক মসিজেদ পা িরত করা হেত পাের। যা হাদীেছর ভাষায় িনিষ । িবষয়িট ওমর 

িলেখ পাঠােলন খলীফা ওয়ািলেদর কােছ। িক  ওয়ািলদ তার িনেদশই বা বায়ন করার 

আেদেশ অটল রইেলন। ফেল বাধ  হেয় ওমর খলীফার িনেদশ মাতােবক কবরেক 

মসিজেদর মেধ  শািমল কের ফলেলন। 

 অতএব আপিন দখেলন, নবী (ছা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম)এর কবর মলূতঃ 

মসিজেদর মেধ  দয়া হয়িন। আর কবেরর উপর মসিজদও বানােনা হয়িন। সুতরাং যারা 

মসিজেদ দাফন করা বা কবেরর উপর মসিজদ তরীর বধতার পে  কথা বেল তােদর 

কান দলীল নই। নবী (ছা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম) থেক িব ভােব মািণত হেয়েছ 

িতিন বেলন: 

 

 َلْعَنُة اللَِّھ َعَلى اْلَیُھوِد َوالنََّصاَرى اتََّخُذوا ُقُبوَر َأْنِبَیاِئِھْم َمَساِجَد 

 

“ই দী ও খৃ ানেদর িত আ াহর লা’নত (অিভস াত), তারা তােদর নবীেদর কবর 

সমহূেক মসিজেদ পা িরত কেরেছ।” 

 রাসূলু া  (ছা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম) মমুষুূ অব ায় ই দী খৃ ানেদর কাযকলাপ 

থেক কিঠনভােব সতক করার উে েশ  উপেরা  বাণী পশ কেরন। উে  সালামা (রাঃ) 



হাবশায় িহজরত কের খৃ ানেদর গীজা বা উপাসনালেয় ািপত ব  মতূী দেখিছেলন। 

িবষয়িট নবী (ছা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম)এর কােছ উে খ করেল িতিন বেলন: 

 

ُأوَلِئَك َقْوٌم ِإَذا َماَت ِفیِھُم اْلَعْبُد الصَّاِلُح َأِو الرَُّجُل الصَّاِلُح َبَنْوا َعَلى َقْبِرِه َمْسِجًدا  
ِتْلَك الصَُّوَر ُأوَلِئَك ِشَراُر اْلَخْلِق ِعْنَد اللَِّھَوَصوَُّروا ِفیِھ   

 

“ওরা এমন জািত, তােদর মেধ  কান নক বা া বা সৎেলাক মৃতু  বরণ করেল তার 

কবেরর উপর তারা মসিজদ তরী করত এবং ঐ মিূত েলা াপন করত। ওরা আ াহর 

কােছ সৃি র মেধ  সবিনকৃ ।” আব া  িবন মাসঊদ (রাঃ) হেত বিণত, নবী (ছা া া  

আলাইিহ ওয়া সা াম)বেলন, “সবািধক িনকৃ  লাক হে  তারা, যােদর জীব শায় ি য়ামত 

অনিু ত হেব। আর যারা কবর সমহূেক মসিজেদ পা িরত কেরেছ।” ইমাম আহমাদ উ ম 

সনেদ হাদীছিট বণনা কেরন। 

 অতএব মু ’িমন কখনই ই দী-খৃ ানেদর পদা  অনসুরণ কের স  হেব না এবং সৃি  

কেুলর মেধ  সবিনকৃ  হেব না। 

 

সূ : ফতওয়া আরকানলু ইসলাম। রচনায়: আ ামা শায়খ মহুা দ িবন সােলহ আল 

উসাইমীন (রাহ. 


