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 পিব� মদীনা মুনাওওয়ারার নাম, ফিযলত ও এখােন অব�ােনর 
আদবসমূহ 

 

িবসিম�ািহর রাহমািনর রািহম 

পিব� মদীনা মুনাওওয়ারােক বলা হয় ি�তীয় হারাম। মুসিলম 

হদেয় এ ননরীিির  িত রেয়েে অপিরসীম  �া, ভালবাসা ও 

মযরাদা। েকননা এিি িেল ি য় নবী মুহা�াদ সা�া�াা আলাইিহ 

ওয়া সা�ােমর িহজরতভূিম। িতিন তাঁর জীবেনর সবরািিক 

গু�পূণর েেশ দে বের এ ননরীেতই কািিেয়েেন। অহীর ববহহর 

অংে এখােনই তাঁর উপর অবতীণর হয়। এ ননরীেক েকক কেরই 

িতিন আ�াহর সাহােযয ইসলামেক রাাীয় ও আআজরািতকভােব 

 িতি�ত কেরন। ব�ত আ�াহ তা‘আলা ও তাঁর রাসূল সা�া�াা 

আলাইিহ ওয়াসা�াম এ ননরীেক িবিভ� নােম অিভিহত কের 

অেনক ফিযলত, মযরাদা ও  বিেশয িদেয় এেক অিভিশি 

কেরেেন।  
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পিব� মদীনা মুনাওওয়ারার নাম 

মদীনােক অেনকগেলা নােম অিভিহত করা হেয়েে, যা তার 

ফিযলত ও মযরাদার  মাণ বহন করেে। েকননা একই িজিনেসর 

অেনক নাম েস িজিনেসর মযরাদা ও গুে�র  মাণবাহী। 

ঐিতহািসকনণ এ ননরীর বা নাম উে�খ কেরেেন। ‘আ�ামা 

সামাদী’ এর ৯৪িি নাম উে�খ কেরেেন। 

ত�েিয ‘মদীনা’ নামিি সবরািিক  িস�, যা আল-কুরআেন চার 

বার এেসে। [সূরা আত-তাওবাহ: ১০১, ১২০, সূরা আল আহযাব: 

৬০, সূরা আল-মুনােফকুন: ৮] আর হাদীেস এ নামিি অসংখযবার 

এেসেে।  

মদীনার আেরকিি নাম ‘�াবাহ’। ইমাম মুসিলম জােবর 

রািদয়া�াা আনা ে েক বণরনা কেরন েয, রাসূল সা�া�াা 

আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেেন,  

َمِديغََة َطينَة«
ْ
َّ مل  َس

َ
َ َعَعيَ َّ  »هِّا م
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‘‘আ�াহ তা’য়ালা এ মদীনােক ‘�াবাহ’ নােম নামকরণ কেরেেন।’’ 

[সহীহ মুসিলম, হাদীস নং ৩৪২৩] 

এ েহেরর অনযতম আেরকিি নাম হল ‘�াইবাহ’ বা ‘�াইেয়বাহ’। 

ইমাম মুসিলেমর আেরকিি বণরনা এেসেে, রাসূল সা�া�াা 

আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন,  

 »َهِذهِ َطيْبَُة َهِذهِ َطيْبَُة َهِذهِ َطيْبَة«

‘‘এ ননরী হল �াইবাহ, �াইবাহ, �াইবাহ’’। [সহীহ মুসিলম, 

হাদীস নং ৭৫৭৩] 

�াবাহ ও �াইবাহ িকংবা �াইেয়বাহ ে�গেলার অ র হল পিব� বা 

উহম। 

আেরা েয সব নােম মদীনােক অিভিহত করা হয় ত�েিয রেয়েে 

‘আদ-দার’, ‘আল-হাবীবা’, ‘দাুল িহজরাহ’, ‘দাুল ফাতহ’ 

ইতযািদ। 

আর জােহলী যুেন মদীনার নাম িেল ‘ইয়াসিরব’। িক� নবী করীম 

সা�া�াা আলাইিহ ওয়াসা�াম এ নােম এ েহরিিেক অিভিহত 
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করেত অপে� কেরেেন। ইমাম বুখারী ও মুসিলম বণরনা কেরন, 

রাসূল সা�া�াা আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেেন,  

َمِديغَة«
ْ
ْثُِب َوْ�َ مل ََ ولُوَا  ُُ ََ َر   ُُ

ْ
ُُ مْ ُُ

ْ
ْرَ�ة  ََْ َُ  نِ

ُُ ِمْر
ُ
 »أ

‘‘আমােক এমন এক জনপেদ িহজরত করার িনেদরে েদয়া হেয়েে 

যা অনয সব জনপদেক  াস করেব। েলাকজন এেক ইয়াসিরব 

বেল। অ চ এিি হল মদীনা’’। [সহীহ বুখারী - ১৮৭১ ও সহীহ 

মুসিলম-৩৪১৯] 

মদীনার ফিযলত ও মযরাদা 

1. রাসূেলর ি য় ননরী: 

এ ননরী যােত অনয সকেলরও ি য় হয়, েসজনয িতিন 

আ�াহর কােে েদা‘আ কেরিেেলন,  

َشد«
َ
ْو أ
َ
َة ، أ َّ َمِديغََة َحُببنغَي َم

ْ
ْغَي مل

َ
بنْإ هِل َّ  َّ ُه

 »مللّ

‘‘েহ আ�াহ! তুিম মদীনােক আমােদর কােে ি য় কের 

দাও, েযমিন ভােব ি য় কেরে ম�ােক, বরং তার েচেয়ও 

েবেী ি য় কর।’’ [সহীহ বুখারী: ১৮৮৯, সহীহ মুসিলম: 

৩৪০৮] 
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2. রাসূেলর েেশ জীবেনর �ায়ী িনবাস: 

এ ননরীেতই িতিন জীবেনর গু�পূণর সময়িুকু 

অিতবািহত কেরেেন। েহদায়ােতর আেলা িনেয় এর 

আনােচ কানােচ ঘুের েবিড়েয়েেন মানুশেক সেতযর িদো 

েদয়ার জনয। এর  িতিি িুিলকণা সাকয িদেব েয, িতিন 

মানুশেক এক আ�াহর িদেক েডেকেেন, একমা� 

সতযিমর ইসলােমর িদেক েডেকেেন, ইহ ও পরকালীন 

মুিির িদেক েডেকেেন।  

3. এ ননরীর সবিকেুেত বরকত েদয়ার জনয েদা‘আ: 

নবী করীম সা�া�াা আলাইিহ ওয়াসা�াম আ�াহর কােে 

মদীনার সবিকেুেত বরকত েদয়ার জনয িননবিণরত 

েদা‘আিি কেরন: 

َي ِف َ�َمِرنَي َو�َ «
َ
َّ نَيرِْ  َ َي ِف َصيِعغَي مللُّه

َ
َي ِف َمِديتَِنغَي َوَ�يرِْ  َ

َ
يرِْ  َ

ِن   َوِِ
ََ ََ َونَِييك ََ َببُْدَ  وََلِليلُ َّ هِّا هِنَْرمِهي نَي مللُّه َي ِف ُمدن

َ
َوَ�يرِْ  َ

ُِ َمي دَ 
َمِديغَِة نِِمثْ

ْ
ْدُعوَ  لِل

َ
ِن أ َة َوِِ

َّ ََ َوِِنُّد َدَكَ  لَِم َكَ  َببُْدَ  َونَِييك

َة َوِمثِْلِد َمَعد َّ  »لَِم

‘‘েহ আ�াহ! তুিম আমােদর ফল-ফলািদেত বরকত দাও। 

আমােদর এ মদীনায় বরকত দাও। আমােদর আহাযরয, 
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েসয ও খাদয-�েবয বরকত দাও। েহ আ�াহ! িন�য়ই 

ইবরাহীম েতামার বা�া, েতামার ব�ু ও েতামার নবী। 

আর আিমও েতামার বা�া ও েতামার নবী। িতিন ম�া 

ননরীর বরকেতর জনয েতামার কােে েদা‘আ 

কেরিেেলন। ম�ার জনয েয পিরমাণ েদা‘আ িতিন 

েতামার কােে কেরিেেলন, মদীনার জনয েস পিরমাণ 

এবং তদনুরপ আেরকগণ বরকেতর েদা‘আ আিম 

েতামার কােে করিে।’’ [সহীহ মুসিলম: ৩৪০০] 

অনয বণরনায় এরকম েদা‘আ এেসেে,  

 نِ «
ُْ َّ مْجَع َ�ةمللُّه َبَ

ْ
ََ مْ َة ِم َّ ْ َمي نَِم َْ ْع ِْ َمِديغَِة 

ْ
 »يل

‘‘েহ আ�াহ! ম�ায় যতিুকু বরকত রেয়েে, মদীনায় তার 

ি�গণ বরকত দাও।’’ [সহীহ মুসিলম - ৩৩৯২] 

4. মদীনােক ‘হারাম’ বেল েঘাশণা: 

হারাম েে�র একিি অ র হেে িনিশ� এবং আেরকিি 

পিব�। দু’েিা অ রই এ ননরীর েকে�  েযাজয। রাসূল 

সা�া�াা আলাইিহ ওয়া সা�াম বেলন:  

 ثَْور«
َ
  هَِ

ْْ َ َب ْْ ََ ٌ  َمي  َر َّ َمِديغَُة 
ْ
 »مل
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‘‘মদীনার  ‘আইর ও সওর পবরেতর মাাখােনর �ানিুকু 

হারাম’’। [সহীহ মুসিলম: ৩৩৯৩] 

َمِديغََة َمي «
ْ
ّرْمُت مل َّ ِن  َة َوِِ

َّ ٌَ َم ّر َّ  ََ َ َالنَتَيَْهي َال هِّا هِنَْرمِهي ْْ ََ

َطُع ِعَضيُهَهي َوَال يَُصيُد َصيُْدَهي ُْ َُ« 

‘‘ইবরাহীম আলাইিহস সালাম ম�ােক ‘হারাম’ বেল 

েঘাশণা কেরিেেলন, আর আিম মদীনােক ত া এর 

 �রময় দু’ভূিমর মাাখােনর অংেেক ‘হারাম’ বেল 

েঘাশণা করিে- এর ববকসমূহ কািা যােব না এবং এর 

 াণী িেকার করা যােব না।’’ [সহীহ মুসিলম - ৩৩৮৩] 

5. েফেরেতােদর  হরায় মদীনােক মহামারী ও দা�াল 

ে েক সংরকেণর বযব�া: 

আ�াহ তা’আলা মদীনার  েবে�ারসমূেহ েফেরেতােদর 

মিয ে েক  হরী িনযুি কেরেেন, যারা এেত মহামারী 

ও দা�ােলর  েবেেক  িতহত করেবন। রাসূলু�াহ 

সা�া�াা আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন, 

ّجيُل « ّّ َمِديغَِة َمَ�ةَِ�ة  َال يَْدُللَُهي مّْطيُعوُا ، َوَال م
ْ
يِب مل َُ ْا

َ
 .»َأَ أ

‘‘মদীনার পে - াআের রেয়েে ( হরী) েফেরেতানণ, 

(তাই) এখােন মহামারী ও দা�াল  েবে করেত পারেব 
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না।’’ [সহীহ বুখারী - ১৮৮০, ৫৭৩১ ও সহীহ মুসিলম - 

৩৩৩৭] 

6. মদীনায় বসবােসর আলাদা গু� ও মযরাদা রেয়েে: 

মদীনায় বসবােসর  িত রাসূল সা�া�াা আলাইিহ 

ওয়াসা�াম উৎসাহ িদেয়েেন। এমনিক এখােন বসবােসর 

ফেল দুঃখ-কেশ িনপিতত হেলও  িযরিারণ করেত 

বেলেেন এবং মদীনা েেেড় েযেত অনুৎসািহত কেরেেন। 

িতিন বেলন,  

» 
َ
َّ هَِ ِد َوقَِر�بَُد َهلُ ََ َبمن َْ ُُ م َِ َزَميا  يَْدُعو ملّرُج َّي ِ  َأَ م

ْ
يَْ

  ِ
ّ
ْعلَُموَا َومَ ََ َْ لَْو َننُوم  ْْ  لَُه َمِديغَُة َل

ْ
 ملّرَليِو َومل

َ
َّ هَِ ملّرَليِو َهلُ

د  َرْ�بًَة َبغَْهي هِ  َّ
َ
َْ أ ِس َِيَِدهِ َال َ�ُْرُج ِمغُْه ْْ ُ ِ�يَهي َا َّ ََ م ْللَ

َ
 أ
ّ
ال

َِبيَث 
ْ
ِْرُج مل

ُ
ُ ِْ َِ

ْ
َمِديغََة َنْ

ْ
َال هِّا مل

َ
ًم ِمغُْد أ ْْ يَعُة . َل َّ ٌُ مل و ُُ َال َع

َِديدِ 
ْ
ُْ َلبََث مل َِ

ْ
ِْ مْ

غْ ََ مرََهي َحَمي  َ َِ َمِديغَُة 
ْ
َ مل ِْ

َّ َعغْ َّ«. 

‘‘মানুেশর কােে এমন এক সময় আসেব, মদীনায় 

বসবাসরত বযিি তার চাচাত ভাই ও আ�ীয়েক বলেব 

চল �েলতার িদেক, চল �েলতার িদেক। অ চ 

মদীনাই তােদর জনয উহম, যিদ তারা জানত। েয সহার 

হােত আমার  াণ তার েপ  কের বলিে, মদীনার  িত 
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িবরানভাজন হেয় েয বযিিই এখান ে েক েবর হেয় যায়, 

আ�াহ তদ�েল তার েচেয় উহম বযিি �লািভিশি কের 

েদন। সাবিান, মদীনা (কামােরর) হাঁপেরর নযায় িনকব শ 

বযিিেক েবর কের েদেব। হাঁপর েযভােব েলাহার ময়লা 

েবর কের েদয়, েতমিন, মদীনা ও তার ম� বযিিেদর 

েবর না করা পযরআ িিয়ামত হেবনা।’’ [সহীহ মুসিলম - 

৩৪১৮] 

িহজরী ৬৩ সােল মদীনায় লুি-পােির েয িফতনা হেয়িেল 

েস সমেয় আবু সাঈদ নামক জৈনক বযিি সাহাবী আবু 

সাঈদ খুদরী রািদয়া�াা আনার কােে এেস মদীনা 

ে েক চেল যাওয়ার বযাপাের পরামের চাইেলা। আর 

অিভেযান করল েয, মদীনায় পেণযর দাম েবেী ও তার 

পিরবার বড়। মদীনার কশ, িবপদ ও সমসযায় তার পেক 

 িযরিারণ করা সসব নয় বেল েস জানাল। তখন আবু 

সাঈদ খুদরী রািদয়া�াা আনা বলেলন, ‘‘েতামার �ংস 

েহাক! েতামােক আিম (িক কের) েস আেদে করব? 

অ চ রাসূল সা�া�াা আলাইিহ ওয়াসা�ামেক আিম 

বলেত শেনিে, 
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َومةَِهي َ�يَمُ «
ْ
د  َأَ أل َّ

َ
ٌَ َال يَْصِبُ أ ْو َشِهيًدم يَْو

َ
يًعي أ ِْ ُ َش

َ
 ُحغُْت ل

ّ
َُ هِال و

ِلًمي َْ ََم َنَا ُم يَيَمِة هِ ُِ
ْ
 .»مْ

‘েয বযিি মদীনার কেশ  িযরিারণ কের ত ায় মবতুযবরণ 

করেব, িিয়ামেতর িদন আিম তার জনয োফায়াত করব 

অ বা তার পেক সাকয েদব, যিদ েস মুসিলম হয়।’’ 

[সহীহ মুসিলম - ৩৪০৫] 

7. মদীনার দু:খ-কশ ও বালা-মুিসবেত  িযরিারেণর মযরাদা: 

রাসূল সা�া�াা আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন,  

» ٌَ ْو َشِهيًدم يَْو
َ
يًعي أ ِْ ُ َش

َ
 ُحغُْت ل

ّ
َُ هِال َومةَِهي َ�يَُمو

ْ
د  َأَ أل َّ

َ
َال يَْصِبُ أ

ِلًمي َْ ََم َنَا ُم يَيَمِة هِ ُِ
ْ
 .»مْ

‘‘েয বযিি মদীনার কশ ও বালা-মুিসবেত  িযরিারণ 

করেব, িিয়ামেতর িদন আিম তার পেক সাকয েদব 

িকংবা তার জনয োফায়াত করব।’’ [সহীহ মুসিলম - 

৩৪০৫] 

8. মদীনায় মবতুয হওয়ার মযরাদা: 

রাসূল সা�া�াা আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন,  

ُمْت نِ «
يَ
ْ
َُ نِيلَمِديغَِة فَل ُمو ََ ْا 

َ
َْ مْسنََطيَع أ َْ َم ُع لَِم َْ ْش

َ
ِن أ َهي ، فَِِ

ُُ نَِهي ُمو ََ«. 
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‘‘েয বযিি মদীনায় মবতুযবরণ করেত সকম, েস েযন তা 

কের। েকননা েয ত ায় মবতুযবরণ করেব, আিম তার 

জনয োফায়াত করব।’’ [সহীহ সূে� ইমাম আহমাদ: 

৫৮১৮] 

9. মদীনা ঈমােনর �ান: 

মদীনা দাুল ঈমান বা ঈমােনর নবহ। তাইেতা এখান 

ে েকই ঈমােনর আেলা সারা িবে� িবেুিরত হেয়িেল। 

পিরেেেশ মানুশ যখন ঈমান হেত িবচুযত হেত  াকেব, 

তখন ঈমান তার নবেহ ত া মদীনার িদেক িফের আসেব, 

েযভােব সাপ তার নেতরর িদেক িফের আেস। রাসূলু�াহ 

সা�া�াা আলাইিহ ওয়া সা�াম বেলন, 

ِرُز هِ «
ْ
َْ
َ
 ُجْبرَِهيهِّا مِإليَميَا ل

َ
َّيُة هَِ

ْ
ِرُز مل

ْ
َمِديغَِة َحَمي ََْ

ْ
 مل
َ
َ«. 

 “ঈমান মদীনার িদেক িফের আসেব, েযভােব সাপ তার 

নেতরর িদেক িফের আেস’’। [সহীহ বুখারী - ১৮৭৬ ও 

মুসিলম - ৩৭২] 

10. মদীনায় ইলম িেকা করা ও িেকা েদয়ার মযরাদা: 

মদীনা িেল   ম িবদযালয় যা মহানবী সা�া�াা 

আলাইিহ ওয়াসা�াম তার উ�েতর এমন এক  জে�র 
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তারিবয়ােতর জনয  িতি�ত কেরিেেলন, ইিতহােস 

যােদর আর েকান জুিড় েমেল না। তাইেতা এখান ে েক 

েবর হেয়েে অসংখয সৎ ও িবব আেলম, যারা �ীয় ইলম 

ও তারিবয়ােতর মািযেম জনতেক আেলািকত কেরেেন। 

রাসূল সা�া�াা আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন,  

» َْ ََ ِم ْعلَ
َ
ُدوَا َكلًِمي أ ِ

ََ ََ فََ� 
ْ
ِعل
ْ
ْطلُبُوَا مْ ََ  ُِ بَيَد مِإلنِ

ْ
ُ
َ
ُ�وَا أ ِ

ْْ يَ

َمِديغَة
ْ
َِ مل ِ  »َكل

‘‘মানুশ হেনয হেয় ইলম অনুস�ান করেব, তেব মদীনার 

আেলেমর েচেয় অিিক িবব েকান আেলম তারা খঁুেজ 

পােব না।’’ [নাসায়ী: ৪২৭৭ ও হােকম: ৩০৭ সহীহ 

সূে�] 

িতিন আেরা বেলন,  

يِهِد ِف « ََ ُم
ْ
َعلنُمُد َ�ُهَو َنل َُ ْو 

َ
م أ ً ْْ َُ َل نََعلّ ََ َدنَي َهَذم  َِ َْ َْ َجيَو َم َم

ُِ مهللاِ   »َسِيي

‘‘েয বযিি আমার মসিজেদ শিু এই জেনযই আেস েয, 

েস েকান কলযােণর দীকা েনেব িকংবা অনযেদর িেকা 
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েদেব, েস আ�াহর পে  িজহাদকারীর সমতূলয।’’[হািকম: 

৩০৯, বুখারী ও মুসিলেমর েতরানুযায়ী] 

11. মদীনায় রেয়েে পিব� মাসিজেদ নববী:  

�য়ং রাসূল সা�া�াা আলাইিহ ওয়াসা�ােমর হােত  তরী 

এ মাসিজেদর অসংখয ফিযলত রেয়েে। রাসূল সা�া�াা 

আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন,  

دِ « َِ َْ  ِف َم
 َصَ�ة 

ّ
َِ َصَ�ة  ِ�يَمي ِسَومُه هِال

ْ
ْ
َ
َْ أ ْْ  ِم   َهَذم َل

 ٌَ ََرم
ْ
َد مل َِ َْ َم

ْ
 .»مل

‘‘আমার এ মাসিজেদ নামায আদায় (ম�ার) মাসিজদুল 

হারাম োড়া অনয েয েকান মাসিজেদ নামায আদায় 

অেপকা এক হাজার গণ উহম।’’ [সহীহ বুখারী: ১১৯০ 

ও সহীহ মুসিলম: ৩৪৪০] 

মাসিজেদ নববী হেে েসই িতন মাসিজেদর একিি, যার 

উে�েেয দূর-দূরাআ হেত সওয়ােবর উে�েেয সফর করা 

 বি। নবী করীম সা�া�াা আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন,  

ِد « َِ َْ ِد  َهَذم َوَم َِ َْ يِجَد َم ََ  ثََ�ثَِة َم
َ
 هَِ

ّ
يُل هِال َّ دك ملرن َّ ُ َال د

قَْص 
َ
ِد مأل َِ َْ ٌِ َوَم ََرم

ْ
 .»مل
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‘‘িতনিি মাসিজদ োড়া আর েকা াও (সাওয়ােবর িনয়েত) 

সফর করা জােয়য েনই। এগেলা হল: (ম�ার) মাসিজদুল 

হারাম, আমার এই মাসিজদ এবং মাসিজদুল আকসা।’’ 

[সহীহ বুখারী: ১১৮৯ ও সহীহ মুসিলম: ৩৪৫০] 

আর এ মাসিজদ নববীেত ‘রাওদাতুম িমন িরয়াদুল 

জা�াহ’ রেয়েে যার স�েকর �য়ং নবী সা�া�াা 

আলাইিহ ওয়া সা�াম বেলন,  

َّغةِ «
ْ
َْ ِر�َيِ  مْ ة  ِم َْ َِ َرْو

َ ِمغَْبِ  َوَ�تْ ْْ ََ  .»َمي 

‘‘আমার িম�র ও ঘেরর মাাখােনর অংেিুকু জা�ােতর 

বািনচা সমূেহর একিি বািনচা।’’ [সহীহ বুখারী: ১১৯৫ ও 

সহীহ মুসিলম: ৩৩৫৬] 

12. মদীনায় রেয়েে মাসিজেদ কুবা: 

এ মাসিজেদ নামায পড়ার ফিযলত স�েকর রাসূল 

সা�া�াা আলাইিহ ওয়া সা�াম বেলন,  

» ُ
َ
بَيو  ، فََصّ  ِ�يِد َصَ�ًة، َنَا ل َُ َد  َِ َْ َ  َم

َ
َّ أ َْ َعَطّهَر ِف نَتِْنِد ُ� َم

ْجِر ُبْمَرة  
َ
 .»َحْ

‘‘েয বযিি িনজ ঘের �াহারাত ত া পিব�তা অজরন কের 

মাসিজেদ কুবায় িনেয় েকােনা নামায পেড়, তার জনয 
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উমরার সমান সাওয়াব অিজরত হেব।’’ [সহীহ সূে� 

আহমাদ, নাসায়ী, ইবনু মাজাহ] 

 

মদীনায় অব�ােনর আদবসমূহ 

1. রাসূল সা�া�াা আলাইিহ ওয়া সা�ামেক কুদওয়া ও 

আদের িহসােব সবরাআকরেণ েমেন েনয়া: 

েকননা িতিনই মদীনাবাসী সবার মাো েহদায়ােতর আেলা 

িবতরণ কেরেেন এবং তারা তাঁর েহদােয়ত লােভ িনয 

হেয়েে। সুতরাং বতরমােনও যারা মদীনায় অব�ান করেে, 

�ায়ীভােব েহাক িকংবা সামিয়ক ভােব, তােদর জেনযও 

ওয়ািজব হেে তাঁেক জীবেনর সবরেকে� অনুসরণ করা, 

যােত তারা তাঁর  চািরত েহদায়ােতর িদো লােভ িনয 

হেত পাের। আ�াহ তা‘আলা বেলন, 

ِ ٱ رَُسولِ  ِ�  ََُ�مۡ  َ�نَ  ََّقدۡ  ﴿ سۡ  َّ
ُ
ْ يَرۡ  َ�نَ  لَِّمن َحَسَنةٞ  َوةٌ أ َ ٱ ُجوا َّ 

َ ٱ َوَذَكرَ  ِخرَ �ٱ مَ وۡ ۡ�َ ٱوَ  زمب[ ﴾ ٢ �َكثِ�ٗ  َّ  ]  ٢١:  مّال

‘‘রাসূলু�াহর মেিয েতামােদর (েস েলাকেদর) জনয 

রেয়েে উহম আদের, যারা আ�াহ ও েেশ িদবেসর আো 

রােখ এবং আ�াহেক খুব েবেী �রণ কের।’’ [সূরা 
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আল-আহযাব: ২১] 

2. রাসূল সা�া�াা আলাইিহ ওয়া সা�ােমর সু�াত 

অনুসরেণর বযাপাের সজান  াকা এবং সবর কার 

েবদআ‘ত ও পাপাচার ে েক িবরত  াকা: 

নবী করীম সা�া�াা আলাইিহ ওয়া সা�াম বেলন,  

» َْ َِ َم َّي َمَ�ةَِ�ِة َوم
ْ
ِ َومل َّ َدثًي َ�َعلَيِْد َْْعغَُة م َّ َدَ� ِ�يَهي  ّْ

َ
أ

فًي َوَال َعْدالً  يَيَمِة َصْ ُِ
ْ
ٌَ مْ ُ ِمغُْد يَْو َّ ُُ م بَ ُْ ََ َْ َال  َِع َْ

َ
 .»أ

‘‘েয বযিি মদীনায় েকান পাপ কের, অ বা পাপাচারী 

আ য় দান কের, তার উপর আ�াহ, েফেরেতানণ ও  

সকল মানুেশর লা’নত পড়েব। িিয়ামেতর িদন তার কাে 

ে েক আ�াহ েকান ইবাদাত ও দান  হণ করেবন না।’’ 

[সহীহ বুখারী: ১৮৭০ ও সহীহ মুসিলম: ৩৩৮৯] 

3. মদীনায় অব�ানরত অপরাপর েকান বযিির উপর চড়াও 

না হওয়া, কােরা জান-মাল ও ই�েতর উপর হামলা 

করা ে েক স�ূণর িবরত  াকা এবং কােরা  িত ম� 

ইো েপাশণ না করা: 
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এগেলা সব�ােনই হারাম। তেব মদীনায় েিভােব 

িনিশ�। েকননা নবী সা�া�াা আলাইিহ ওয়া সা�াম 

বেলন,  

وو  « َُ ِ ِة � َ
ْ
�َ
ْ
َُ َهِذهِ مل ْه

َ
َرمَد أ

َ
َْ أ َمِديغََة  -َم

ْ
ْعِ� مل ُ َحَمي  -ََ َّ ََمنَُد م

َ
أ

مَ 
ْ
ُُ ِف مل

ْ
ِمل
ْ
 .»يوِ يَُذوُب مل

‘‘েয বযিি এ ননরীর অিিবাসীেদর েকান কিত সািন 

করেত চায়, আ�াহ তােক িমিেেয় েদেবন (িনি�� কের 

িদেবন) েযভােব লবন পািনর মেিয িমেে যায়’’। [সহীহ 

মুসিলম - ৩৪২৪] 

4. পিব� মদীনায় অব�ানকােল েকান  কার বালা-মুসীবত 

ও দু:খ-কেশর মুেখামুিখ হেল  িযরিারণ করা: 

এ স�েকর ইেতাপূেবর রাসূলু�াহ সা�া�াা আলাইিহ ওয়া 

সা�ােমর বাণী উে�খ করা হেয়েে। 

5. ইবাদত, েদা‘আ, ইে�নফার ইতযািদেত েবেী েবেী 

স�বি  াকা: 

িবেেশ কের মাসিজেদ নববীেত নামায জামায়াত 

সহকাের আদায় করা, মাো মাো মাসিজেদ কুবায় 
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নামায পড়া এবং বাকী‘ কবর�ান ও উােদর েহীদ 

সাহাবােদর কবর�ান িযয়ারত করা উহম। 

আ�াহ আমােদরেক পিব� মদীনার ফিযলত হদয়য়ম কের েস 

অনুযায়ী েবেী েবেী উহম কাজ করার তওফীক দান কুন। 


