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পরি করুণািয় অমত
 দয়াল ুআল্াির নায়ি

ভূজমকা
সিস্ত প্রশংসা আল্াির জন্য মেমন তাঁর 

নবী সাল্াল্াহু ‘আলাইমি ওয়াসাল্ায়ির িসমজদ 
মেয়ারত করায়ক িিান ইবাদত বামনয়য়য়েন। আর 
যসখায়ন সালাত আদায় করায়ক িে্কাদা বমৃধির 
িাধ্যি কয়রয়েন। সালাত ও সালাি বম ্্কত যিাক 
সব্কামধক পমবত্র িানব আিায়দর নবী িিুাম্মদ 
সাল্াল্াহু ‘আলাইমি ওয়াসাল্ায়ির ওপর এবং তাঁর 
পমরবার-পমরজন, তাঁর সািাবীগণ আর োরা 
তায়দর ইিসায়নর সায়ে অনসুরণ করয়ব িতুৃ্যর 
মদন পে্কন্ত তায়দর সবার ওপর।
অতঃপর:
আিার যসৌভায়গ্যর মব্য় যে, আমি ড. আবু্ল্াি 

ইবন নাজী আল-িাখলাফী রমিত “িসমজয়দ 
নববী শরীয়ফর মেয়ারত ও মেয়ারতকারীর জন্য 
কমতপয় সতক্ক তা ও মনয়দ্কশনা” নািক বইটির 
ভূমিকা মলখমে, ো যলখার শশলীর মদক যেয়ক 
খুব সিজ, সংমলিষ্ট মব্য় সমনিমবষ্ট এবং গুরুত্বপূণ্ক 
যসসব মনয়দ্কশনা সম্বমলত, ো মেয়ারতকারীর তার 
মেয়ারয়তর সিয় লক্্য রাখা জরুমর।
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মতমন তায়ত শরীয়তসম্মত মেয়ারত, নবী 
সাল্াল্াহু ‘আলাইমি ওয়াসাল্াি ও তার দইু সািাবী 
আব ূ বকর ও উিার রামদয়াল্াহু ‘আনহুিার 
ওপর সালাি যদওয়ার সঠিক পধিমত এবং িদীনায় 
িসমজয়দ নববীর বাইয়র যেসব জায়গা মেয়ারত 
করা শবধ তা বণ্কনা কয়রয়েন। সায়ে সায়ে 
সম্মামনত সৎপূব্কসূরীয়দর সিীি আকীদা অনেুায়ী 
এবং কুরআন ও সুনিাি মভমতিক মেয়ারতকারীর 
জন্য প্রয়য়াজনীয় কমতপয় সতক্ক তা ও মনয়দ্কশনা 
প্রদান কয়রয়েন। বইটি ও তার সমনিমবষ্ট মব্য়য়র 
গুরুয়ত্বর মবয়বিনায় আমি তা িদু্রণ ও প্রিার করার 
সুপামরশ করমে। সব্কিয় ক্িতার অমধকারী িিান 
আল্াি যেন বইটি দ্ারা তার প্রয়ত্যক পাঠকয়ক 
উপকৃত কয়রন এই প্রাে্কনা কয়র।
আিায়ক আরও আনন্দ মদয়ছে যে, আমি িারািাইন 

শারীফাইয়নর খামদি বাদশাি সালিান ইবন আবু্ল 
আেীে আয়ল সা‘ঊদ িামফোহুল্াহুর সরকার এবং তার 
ক্াউন মপ্রন্স িিািান্য আিীর িিুাম্মাদ ইবন সালিান 
আয়ল সা‘ঊদ িামফোহুল্াহুয়ক িারািাইন শারীফাইয়নর 
প্রমত অমধক গুরুত্ব প্রদান, তায়দর মেয়ারতকারীয়দর 
জয়ন্য সকল যসবা ও সুয়োগ-সুমবধা প্রদান এবং 
অসুমবধাসিিূ দরূীভূত করার জয়ন্য পুষ্পিয় কৃতজ্ঞতা 
ও ভরপুর প্রশংসা মনয়বদন করমে। আরও কৃতজ্ঞতা 
মন য়ব দ ন  ক র মে  ি স মজ দু ল  িা রা ি  ও
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িসমজদনু নববী মব্য়ক িিাপমরিালক সম্মামনত 
শায়য়খ প্রয়ফসর ড. আব্ুর রিিান ইবন আবু্ল 
আেীে আস-সুদাইসয়ক িারািাইয়নর যসবায় তার 
বরকতিয় প্রয়িষ্টা এবং িসমজদনু নববী মব্য়ক 
সাধারণ পমর্য়দর কাে্কালয় ভুক্ত সৎকায়জর 
আয়দশ ও অসৎকায়জর মনয়্ধ সংস্া পমরিালনায় 
তার অমবরাি সিয়োমগতা প্রদান মনমিতি।
আল্াি তায়দরয়ক উতিি মবমনিয় দান করুন এবং 

আিায়দরয়ক ও তায়দরয়ক ইসলাি ও িসুমলিয়দর 
মখদিত করার তাওফীক এনায়য়ত ফরিান। মতমন 
সালাত ও সালাি নামেল করুন আিায়দর নবী 
িিুাম্মদ সাল্াল্াহু ‘আলাইমি ওয়াসাল্ায়ির ওপর, 
তাঁর পমরবার-পমরজন ও সিস্ত সািাবীর ওপর।

আলী ইবন সামলি আল-িিুাইমসনী
িসমজদনু নববী মব্য়ক সাধারণ পমর্য়দর কাে্কালয় ভুক্ত 

সৎকায়জর আয়দশ ও অসৎকায়জর মনয়্ধ সংস্ার পমরিালক।



ভূজমকা
 পরি করুণািয় অমত
দয়াল ুআল্াির নায়ি

সিস্ত প্রশংসা মবশ্বজািায়নর রব িিান আল্াির 
জয়ন্য আর সালাত ও সালাি বম ্্কত যিাক আিায়দর 
সরদার ও নবী িিুাম্মদ আল-আিীন সাল্াল্াহু 
‘আলাইমি ওয়াসাল্ায়ির ওপর, তাঁর পমরবার-
পমরজন ও বরকতিয় উজ্জ্বল সািাবীগয়ণর ওপর।
অতঃপর: য়ি সম্মামনত মেয়ারতকারী ভাই, 

আসসালাি ু ‘আলাইকুি ওয়ারািিাতুল্ামি 
ওয়াবারাকাতুহু। আপনায়ক স্াগত নবী সাল্াল্াহু 
‘আলাইমি ওয়াসাল্ায়ির িদীনায় (শিয়র)।
মেয়ারতকারী ভাই! িিান আল্াির যশাকর 

আদায় করুন যে, মতমন আপনায়ক সুস্ যরয়খয়েন, 
ধনবান বামনয়য়য়েন এবং রাসূললু্াি সাল্াল্াহু 
‘আলাইমি ওয়াসাল্ায়ির শিয়র উপমস্ত িওয়ার 
তাওফীক মদয়য়য়েন। আল্াি সুবিানাহু ওয়াতা‘আলা 
আপনায়ক তার তাওফীক মদয়য়য়েন; মকন্তু অয়নক 
যলাক আয়েন তারা মনয়জয়দর আগ্রি ও অনরুাগ 
োকা সয়্বেও এখায়ন উপমস্ত িয়ত পায়রনমন। 
আপমন েখন িদীনা িনুাওওয়ারায়ত যপৌঁেয়বন 
তখন শরী‘আতসম্মত আদব ও মশষ্টািার বজায়
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রাখয়বন, য়েসব মশষ্টািার বজায় রাখয়ত মিদায়য়য়তর 
নবী সাল্াল্াহু ‘আলাইমি ওয়াসাল্াি আপনায়ক 
উৎসামিত কয়রয়েন। সব্কত্র এসব মশষ্টািার বজায় 
রাখা িসুমলিয়দর মনকট একান্ত কাি্য, তয়ব িসু্তাফা 
সাল্াল্াহু ‘আলাইমি ওয়াসাল্ায়ির িদীনায় তার 
গুরুত্ব আয়রা যবমশ। আর িিান আল্াি তাআলার 
যশাকর আদায় করুন, মেমন আপনায়ক তাঁর রাসূল 
সাল্াল্াহু ‘আলাইমি ওয়াসাল্ায়ির িসমজদ মেয়ারত 
করার তাওফীক মদয়য়য়েন। য়েটি নবী সাল্াল্াহু 
‘আলাইমি ওয়াসাল্ায়ির মনয়্াক্ত বাণীর কারয়ণ 
ফমেলতপূণ্ক মতনটি িসমজয়দর একটি : “মতনটি 
িসমজদ োড়া অন্য যকাোও (সাওয়ায়বর আশায়) 
সফর করা োয় না: িসমজদলু িারাি, আিার এ 
িসমজদ ও িসমজদলু আকসা।” [িাদীসটি বখুারী 
ও িসুমলি রামিিাহুিলু্াি বণ্কনা কয়রয়েন]
িিান আল্াির প্রশংসা করুন মেমন আপনায়ক 

িসমজয়দ নববী মেয়ারয়তর সায়ে আপনায়ক আিায়দর 
নবী িিুাম্মদ সাল্াল্াহু ‘আলাইমি ওয়াসাল্ায়ির কবর 
মেয়ারত করার তাওফীক মদয়য়য়েন। সুতরাং, আপনার 
উপর আবশ্যক িয়লা এই মেয়ারয়তর সিয় যস মনয়য়ির 
উপর িলা ো মতমন স্ীয় উম্ময়তর জন্য মনধ্কারণ 
কয়রয়েন ও োর অনয়ুিাদন মদয়য়য়েন এবং োর ওপর 
আিায়দর পূব্কসূরীগণ-রামিিাহুিলু্াি- প্রমতমঠিত মেয়লন।
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সম্মামনত মেয়ারতকারী! আপমন েখন িসমজয়দ 
নববী শরীয়ফ উপমস্ত িওয়ার ইছো করয়বন, 
তখন উতিিরূয়প পমরষ্ার-পমরছেনি ও পমবত্র যিান 
এবং সুগমধি ব্যবিার করুন ও দগু্কধিসি িসমজয়দ 
উপমস্ত িওয়া পমরিার করুন। েখন িসমজয়দ 
যপৌঁেয়বন, তখন প্রয়বয়শর সিয় ডান পা এমগয়য় 
মদন এবং প্রয়বশকায়ল বলুন:
اغفر  اللهم  اهلل،  رســول  عىل  والسالم  والصالة  اهلل،  »بسم 
وبوجهه  العظيم،  باهلل  أعوذ  رمحتك،  أبواب  يل  وافتح  ذنويب،  يل 

الكريم، وبسلطانه القديم، من الشيطان الرجيم«
 মবসমিল্াি (আল্াির নায়ি), সালাত ও 

সালাি রাসূলুল্াি সাল্াল্াহু ‘আলাইমি ওয়াসাল্ায়ির 
ওপর, য়ি আল্াি! আপমন আিার গুনািসিূি ক্িা 
কয়র মদন এবং আিার জন্য আপনার রিিয়তর 
দরজাগুয়লা খুয়ল মদন। আমি আশ্রয় প্রাে্কনা করমে, 
অতীব িে্কাদা ও মিরন্তন ক্িতার অমধকারী 
িিান আল্াির মনকট মবতামড়ত শয়তান িয়ত।”
অতঃপর আপমন রাওজা শরীয়ফর মদয়ক োন 

এবং যসখায়ন তামিয়্যাতুল িসমজদ-এর দ’ুরাক‘আত 
সালাত আদায় করুন-েমদ যসখায়ন সালাত আদায় 
করা সিজ িয়-, আর েমদ যসখায়ন মভড় োয়ক, 
তািয়ল িসমজয়দ নববী শরীয়ফর যেখায়ন সুমবধা 
যসখা য়নই সালাত আদায় করুন। অবশ্যই 
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িসুমলিয়দর কষ্ট যদওয়া যেয়ক মবরত োকুন ও 
মভড় এমড়য়য় িলনু। য়কননা, কাউয়ক কষ্ট যদওয়া 
জায়য়ে যনই, আর আপমন যতা িসমজয়দ নববীয়ত 
এয়সয়েন সাওয়াব অজ্ক ন করয়ত, গুনাি িামসল 
করয়ত নয়।
অতঃপর আদব, গাম্ীে্ক ও ধীরতাসি নবী 

সাল্াল্াহু ‘আলাইমি ওয়াসাল্ায়ির কবয়রর মদয়ক 
অগ্রসর যিান। েমদ যসখায়ন মভড় োয়ক তািয়ল 
িানয়ু্র সয়গে ধাক্া-ধামক্ না করায়ক প্রাধান্য মদন, 
েমদও মভড় িালকা না িওয়া পে্কন্ত আপনায়ক তা 
সািান্য যপোয়ত িয়। লক্্য রাখুন তা যেন ফরে 
সালায়তর পরপরই না িয়; য়কননা তখন সাধারণত 
মভড় যবমশ িয়। খবরদার আওয়াজ উঁিু করয়বন 
না। য়কননা, আল্াি তাঁর িমুিন বান্দায়দরয়ক 
তা যেয়ক মনয়্ধ কয়রয়েন। মতমন বয়লয়েন, “য়ি 
ঈিানদারগণ, য়তািরা নবীর আওয়ায়জর ওপর 
যতািায়দর আওয়াজ উঁিু কয়রা না এবং যতািরা 
মনয়জরা পরস্পর যেিন উচ্চস্য়র কো বল, তারঁ 
সায়ে যসরকি উচ্চস্য়র কো বয়লা না। এ আশঙ্ায় 
যে যতািায়দর সকল আিল-মনষ্ফল িয়য় োয়ব অেি 
যতািরা উপলমধিও করয়ত পারয়ব না। (২) “মনশ্চয় 
োরা আল্াির রাসূয়লর মনকট মনজয়দর আওয়াজ 
অবনমিত কয়র, আল্াি তায়দরই অন্তরগুয়লায়ক
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তাকওয়ার জন্য বাোই কয়রয়েন, তায়দর জন্য 
রয়য়য়ে ক্িা ও িিাপ্রমতদান।” (৩) [সূরা আল-
হুজরুাত, আয়াত: 2, 3]
ইিাি ইবন কাসীর রামিিাহুল্াি মনজ তাফসীয়র 

বয়লন, নবী সাল্াল্াহু ‘আলাইমি ওয়াসাল্ায়ির 
জীবদ্দশায় যেভায়ব তাঁর সািয়ন আওয়াজ উঁিু 
করা িাকরূি মেয়লা, য়তিমনভায়ব তাঁর িতুৃ্যর 
পয়র তাঁর কবয়রর কায়েও আওয়াজ উঁিু করা 
িাকরূি। য়কননা মতমন জীমবতাবস্ায় যেিন 
সম্মামনত, তার কবয়রও মতমন সব্কদা সম্মামনত।
উিার ইবন খাতিাব রামদয়াল্াহু ‘আনহু একদা 

দ’ুব্যমক্তয়ক নবী সাল্াল্াহু ‘আলাইমি ওয়াসাল্ায়ির 
িসমজয়দ উচ্চস্য়র কো বলয়ত শুনয়লন। মতমন 
তায়দরয়ক বলয়লন, য়তািরা কারা? অেবা মতমন 
বলয়লন, য়তািরা যকাোকার? তারা বলয়লা, 
আিরা তায়য়ফবাসী। মতমন বলয়লন, য়তািরা েমদ 
িদীনাবাসী িয়ত, অবশ্যই আমি যতািায়দর কয়ঠার 
শামস্ত মদতাি। য়তািরা আল্াির রাসূল সাল্াল্াহু 
‘আলাইমি ওয়াসাল্ায়ির িসমজয়দ উচচ্চঃস্য়র কো 
বয়লয়ো! ইিাি বখুারী-রামিিাহুল্াি-িাদীসটি 
বণ্কনা কয়রয়েন।
েখন আপমন নবী সাল্াল্াহু ‘আলাইমি 

ওয়াসাল্ায়ির কবয়রর সািয়ন উপমস্ত িয়বন,
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তখন শান্ত ও গাম্ীয়ে্কর সায়ে দাঁড়ান এবং এই 
বয়ল তায়ক সালাি মদন:

 السالم عليك يا رسول اهلل ورمحة اهلل وبركاته 
(য়ি আল্াির রাসূল! আপনার ওপর সালাি এবং 
আল্াির রিিত ও বরকত বম ্্কত যিাক)।

السالم عليك يا نبي اهلل
য়ি আল্াির নবী! আপনার ওপর সালাি)।)

السالم عليك يا خرية اهلل من خلقه
(য়ি আল্াির সব্কয়শ্রয়ঠি সৃমষ্ট, আপনার ওপর 
সালাি)।

السالم عليك يا سيد املرسلني وإمام املتقني
(য়ি সাইয়য়্যদলু িরুসালীন ও ইিািলু িতুিাকীন, 
আপনার ওপর সালাি)। আমি সাক্ী মদমছে যে, 
আপমন মনশ্চয়ই মরসালাত যপাঁয়ে মদয়য়য়েন। আিানত 
আদায় কয়রয়েন। উম্মতয়ক নমসিত কয়রয়েন। 
মজিাদ কয়রয়েন আল্াির জয়ন্য সমত্যকায়রর 
মজিাদ। একজন নবীয়ক তার উম্ময়তর পক্ যেয়ক 
যে উতিি মবমনিয় প্রদান করা িয় তার যিয়য় 
উতিি মবমনিয় আল্াি আপনায়ক দান করুন।
إبراهيم  عىل  صليت  كام  حممد  آل  وعىل  حممد  عىل  صل  اللهم 
اللهم بارك عىل حممد وعىل آل  إبراهيم إنك محيدًا جميد،  وعىل آل 

حممد كام باركت عىل إبراهيم وعىل آل إبراهيم إنك محيد جميد.
(“য়ি আল্াি! আপমন িিুাম্মাদ সাল্াল্াহু ‘আলাইমি
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আলাইমি ওয়া সাল্ায়ির ওপর এবং িিুাম্মাদ 
সাল্াল্াহু ‘আলাইমি ওয়া সাল্ায়ির বংশধরয়দর 
ওপর রিিত ব ্্কণ করুন, য়েরূপ আপমন 
ইবরািীি ‘আলাইমিস সালাি এবং ইবরািীি 
‘আলাইমিস সালায়ির বংশধরয়দর ওপর রিিত 
ব ্্কণ কয়রয়েন। মনশ্চয়ই আপমন অমত প্রশংমসত, 
অত্যন্ত িে্কাদার অমধকারী। য়ি আল্াি! িিুাম্মাদ 
সাল্াল্াহু ‘আলাইমি ওয়া সাল্াি ও িিুাম্মাদ 
সাল্াল্াহু ‘আলাইমি ওয়া সাল্ায়ির বংশধরয়দর 
ওপর বরকত দান করুন যেিন বরকত দান 
কয়রয়েন ইবরািীি ‘আলাইমিস সালাি এবং 
ইবরািীি ‘আলাইমিস সালায়ির বংশধরয়দর ওপর। 
মনশ্চয়ই আপমন অমত প্রশংমসত, অমত িে্কাদার 
অমধকারী)।
এসব শব্ োড়া শরী‘আতসম্মত অন্যান্য শব্ 

দ্ারাও আপমন সালাি মদয়ত পায়রন।
অতঃপর আপনার ডানমদয়ক সািান্য সয়র োন 

এবং রাসূললু্াি সাল্াল্াহু ‘আলাইমি ওয়াসাল্ায়ির 
খলীফা আব ূবকর মসদ্দীক রামদয়াল্াহু ‘আনহুয়ক 
সালাি মদন এভায়ব:
السالم  وبركاته،  اهلل  ورمحة  الصديق  بكر  أبا  يا  عليك  السالم 
عليك يا خليفة رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم- وثانيه يف الغار، 

جزاك اهلل عّنا وعن اإلسالم واملسلمني خري اجلزاء.



17

(য়ি আবূ বকর মসদ্দীক, আপনার উপর 
আল্াির সালাি (শামন্ত), রিিত ও বরকত 
নামেল যিাক, য়ি রাসূলুল্াি সাল্াল্াহু ‘আলাইমি 
ওয়াসাল্ায়ির খলীফা ও গুিায় তাঁর মদ্তীয়জন 
(সােী), আপনার ওপর শামন্ত বম ্্কত যিাক। 
আল্াি আপনায়ক আিায়দর, ইসলায়ির ও 
িুসমলিয়দর পক্ যেয়ক উতিি প্রমতদায়ন ভূম্ত 
করুন)। অেবা এ জাতীয় শব্ বলুন।
অতঃপর ডান মদয়ক আয়রকটু সয়র োন এবং 

আিীরুল িুমিনীন ‘উিার ফারূক রামদয়াল্াহু 
‘আনহুয়ক সালাি মদন এভায়ব: 
السالم عليك يا عمر الفاروق ورمحة اهلل وبركاته، السالم عليك 
عّنا وعن اإلسالم واملسلمني  اهلل  الراشدين، جزاك  اخللفاء  ثاين  يا 

خري اجلزاء.
(য়ি উিার ফারূক, আপনার ওপর সালাি 

(শামন্ত), আল্াির রিিত ও বরকত নামেল 
যিাক, য়ি যখালাফায়য় রায়শদীয়নর মদ্তীয় 
খলীফা! আল্াি আপনায়ক আিায়দর, ইসলায়ির 
ও িুসমলিয়দর পক্ যেয়ক উতিি প্রমতদায়ন ভূম্ত 
করুন)। এভায়ব আপনার িসমজয়দ নববী, 
রাসূলুল্াি সাল্াল্াহু ‘আলাইমি ওয়াসাল্াি ও 
তাঁর দু’জন সােীর কবর মেয়ারত সম্পনি 
িয়লা।
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যি মেয়ারতকারী ভাই! আপমন েখন আল্াির 
কায়ে দ‘ুআ করার ইছো করয়বন তখন িসমজয়দ 
নববী শরীয়ফর যে যকায়না পাশ যেয়ক মদন ও 
রায়তর যে যকায়না সিয় মকবলািখুী িয়য় দ‘ুআ 
করুন এবং মভড় িকু্ত জায়গা মনব্কািন করুন। 
যকননা তা আপনার নফয়সর জয়ন্য মনমরমবমল িয়ব, 
আপনার মিন্তায়ক এক করয়ব ও আপনার অন্তরয়ক 
প্রশামন্ত মদয়ব। িিান আল্াির কায়ে আপনার 
মনয়জর জয়ন্য ও আপনার িসুমলি ভাইয়দর জয়ন্য 
দমুনয়া ও আমখরায়তর কল্যাণ প্রাে্কনা করুন।
যি সম্মামনত মেয়ারতকারী! দ‘ুআয় সীিালঙ্ঘন 

করা যেয়ক মবরত োকুন। এর মবমভনি সুরুত 
রয়য়য়ে, য়েিন: আপনার গায়রুল্ািয়ক (আল্াি 
ব্যতীত অন্য কাউয়ক) আহ্ান করা, তার কায়ে 
িাওয়া ও তার দ্ারা ফমরয়াদ করা। য়কননা 
এগুয়লা আল্াি ও তাঁর রাসূল সাল্াল্াহু ‘আলাইমি 
ওয়াসাল্ায়ির আয়দয়শর পমরপন্ী, বরং তা আল্াির 
সায়ে মশরয়কর অন্তভু্ক ক্ত। য়কননা আল্াি তা‘আলা 
আপনায়ক মতমন োড়া অন্য কাউয়ক ডাকয়ত 
মনয়্ধ কয়রয়েন। মতমন বয়লন, “কায়জই যতািরা 
আল্াির সায়ে অন্য কাউয়ক যডয়কা না।” সূরা 
আল-মজন, আয়াত: ১৮।
মতমন আরও বয়লন, “আর েখন আিার
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বান্দাগণ আপনায়ক আিার সম্পয়ক্ক  মজজ্ঞাসা 
করয়ব, আমি যতা মনশ্চয় মনকটবততী। আমি 
আহ্ানকারীর ডায়ক সাড়া যদই, েখন যস আিায়ক 
ডায়ক। সুতরাং তারা যেন আিার ডায়ক সাড়া 
যদয় এবং আিার প্রমত ঈিান আয়ন। আশা করা 
োয় তারা সঠিক পয়ে িলয়ব।” সূরা আল-
বাকারাি, আয়াত: 186।
মতমন আরও বয়লন, “তার যিয়য় অমধক পেভ্রষ্ট 

আর যক, য়ে আল্াির পমরবয়ত্ক  এিন কাউয়ক 
ডায়ক, য়ে মকয়ািত মদবস পে্কন্তও তার ডায়ক 
সাড়া যদয়ব না? আর তারা তায়দর আহ্ান সম্পয়ক্ক  
উদাসীন।” [সূরা আল-আিকাফ, আয়াত: 5]
ইবন আব্াস রামদয়াল্াহু ‘আনহু যেয়ক বমণ্কত 

িাদীয়স রয়য়য়ে, রাসূললু্াি সাল্াল্াহু ‘আলাইমি 
ওয়াসাল্াি বয়লন, “তুমি েখন প্রাে্কনা করয়ব 
তখন আল্াির কায়েই প্রাে্কনা করয়ব। আর েখন 
তুমি সািাে্য িাইয়ব তখন আল্াির কায়েই সািাে্য 
িাইয়ব।” ইিাি মতরমিেী রামিিাহুল্াি িাদীসটি 
বণ্কনা কয়রয়েন।
বরং আপমন বলুন: য়ি আল্াি! আপনার 

নবীয়ক আিার ব্যাপায়র শাফা‘আতকারী করুন। 
যি আল্াি! আপনার নবী সাল্াল্াহু ‘আলাইমি 
ওয়াসাল্ায়ির শাফা‘আত যেয়ক আিায়ক বমচিত
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করয়বন না। আর আল্াির শনকট্য প্রাে্কনা করুন 
নবী সাল্াল্াহু ‘আলাইমি ওয়াসাল্ায়ির িিব্ত, 
তাঁর প্রমত আপনার আনগুত্য ও আপনার োবতীয় 
যনক আিয়লর উমসলায় মদয়য়।
যি মেয়ারতকারী ভাই! য়জয়ন রাখুন, এভায়ব 

মেয়ারত করাই িয়লা সালয়ফ সায়লিীন- আল্াি 
তায়দর সবার ওপর রিি করুন- এর আদশ্ক।



যিসব স্ান জিয়ারত
করা িাদয়ি

িদীনা িনুাওওয়ারাি ও িসমজয়দ নববী 
শরীয়ফর বাইয়র:
1- আল-বাকী: বাকী িয়লা িদীনাবাসীয়দর 

কবরস্ান যেখায়ন অয়নক সািাবী, তায়ব‘ঈ ও 
সৎপূব্কসূরীগণয়ক-আল্াহুর সন্তুমষ্ট ও রিিত 
তায়দর সবার ওপর-দাফন করা িয়য়য়ে। রাসূললু্াি 
সাল্াল্াহু ‘আলাইমি ওয়াসাল্াি বাকীবাসীয়দর 
মেয়ারত করয়তন, তায়দরয়ক সালাি মদয়তন এবং 
তায়দর জন্য দ‘ুআ করয়তন।
আপমন েখন বাকীয়ত োয়বন, তখন 

বাকীবাসীয়দরয়ক সালাি মদন এবং আিায়দর নবী 
সাল্াল্াহু ‘আলাইমি ওয়াসাল্াি যেভায়ব বলয়তন 
আপমনও যসভায়ব বলনু:
السالم عليكم أهل الديار من املؤمنني واملسلمني، وإنا إن شاء 

اهلل بكم الحقون، نسأل اهلل لنا ولكم العافية.
যি কবরবাসী িমুিন ও িসুমলিগণ! আপনায়দর 

ওপর সালাি। আল্াির ইছোয় আিরাও আপনায়দর 
সায়ে মিমলত িয়বা। আিায়দর ও আপনায়দর জন্য 
আল্াির কায়ে মনরাপতিা প্রাে্কনা করমে। ইিাি 
িুসমলি রামিিাহুল্াি িাদীসটি বণ্কনা কয়রয়েন।
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আর বাকীবাসীয়দর জন্য দ‘ুআ ও ইয়স্তগফার 
করুন। এটিই িয়ছে শরী‘আতসম্মত মেয়ারত।
যি িসুমলি ভাই! য়কায়না কবরয়ক পা মদয়য় 

পারায়না বা তার উপর বসা যেয়ক সতক্ক  োকুন। 
যকননা নবী সাল্াল্াহু ‘আলাইমি ওয়াসাল্াি এর 
যেয়ক মনয়্ধ কয়রয়েন, তাঁর বাণী: “য়তািরা 
কবয়রর মদয়ক মফয়র সালাত আদায় কয়রা না 
এবং তার ওপর বয়সা না।” ইিাি িসুমলি 
রামিিাহুল্াি িাদীসটি বণ্কনা কয়রয়েন।
আরও সতক্ক  োকুন কবর স্পশ্ক করা অেবা 

িুম্বন করা অেবা কবয়রর িাটি যনওয়া অেবা 
কবরবাসীয়দরয়ক আহ্ান করা যেয়ক। য়কননা 
তারা আপনার যকায়না উপকার বা ক্মতর ক্িতা 
রায়খ না।
2- উহুদ েুয়ধির শিীদগণ : এ েুধিটি িসুমলি 

ও িশুমরকয়দর িয়ধ্য সংঘটিত িয়য়মেল। এয়ত 
সতিরজন সািাবী রামদয়াল্াহু ‘আনহুি শিীদ 
িয়য়য়েন। নবী সাল্াল্াহু ‘আলাইমি ওয়াসাল্াি 
উহুয়দর শিীদয়দর মেয়ারত করয়তন, তায়দরয়ক 
সালাি মদয়তন এবং তায়দর জন্য দ‘ুআ করয়তন। 
যজয়ন রাখুন, এসব শিীদ দীয়নর যিফােত করয়ত 
মগয়য় শিীদ িয়য়য়েন, সুতরাং আিায়দর উপর 
তায়দর িক িয়লা আিরা তায়দর জন্য দু‘আ
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করব ও তায়দর সকয়লর জয়ন্য রামদয়াল্াহু আনহুি 
বলব। অতএব আপমন েখন তায়দর মেয়ারত 
করয়ত োয়বন, তায়দরয়ক সালাি মদন যেভায়ব 
বাকী ও অন্যান্য িতৃয়দর সালাি যদন।
3- িসমজয়দ কুবা: িসমজয়দ কুবার মেয়ারত 

ও তায়ত সালাত আদায় করা শরী‘আতসম্মত। 
নবী সাল্াল্াহু ‘আলাইমি ওয়াসাল্াি প্রয়ত্যক সপ্ায়ি 
সাওয়ারীয়ত আয়রািণ কয়র অেবা পায়য় যিঁয়ট যসখায়ন 
যেয়তন ও তায়ত সালাত আদায় করয়তন। আর 
যে ব্যমক্ত যসখায়ন োয়ব এবং তায়ত সালাত আদায় 
করয়ব তার জন্য রয়য়য়ে উিরার ন্যায় সাওয়াব। 
রাসূললু্াি সাল্াল্াহু ‘আলাইমি ওয়াসাল্াি বয়লন, 
“য়ে মনয়জর ঘয়র পমবত্রতা অজ্ক ন করয়লা, অতঃপর 
কুবা িসমজয়দ এয়স যকায়না সালাত পড়য়লা, তার 
জন্য রয়য়য়ে উিরার ন্যায় সাওয়াব।” ইিাি ইবন 
িাজাি রামিিাহুল্াি িাদীসটি বণ্কনা কয়রয়েন।
অতএব, য়ি িসুমলি ভাই! এ িিান কল্যাণ 

যেন আপনার েুয়ট না োয়।.



নবী সাল্াল্াহু ‘আলাইজি
ওয়াসাল্াদমর মসজিে

জিয়ারতকারীর িন্য কজতপয়
 সতক্ক তা ও জনদে্ক শনা

যি মেয়ারতকারী সম্মামনত ভাই!:
* নবী সাল্াল্াহু ‘আলাইমি ওয়াসাল্ায়ির 

িসমজয়দ অেবা অন্য যে যকায়না িসমজয়দ প্রয়বশ 
ও যবর িওয়ার সিয় বমণ্কত দ‘ুআ পড়য়ত েত্নবান 
যিান।
* রাসূললু্াি সাল্াল্াহু ‘আলাইমি ওয়াসাল্ািয়ক 

সালাি যদয়ার সিয় িাো ঝঁুকায়বন না; বরং 
ধীরতা, আদব ও গাম্ীয়ে্কর সায়ে দাঁড়ান।
* য়দয়াল বা খুটঁি বা িসমজয়দ নববীর দরজা 

বা মিম্বার বা মিিরাব বা নবীর হুজরার (ঘয়রর) 
জানালা বরকয়তর উয়দ্দয়শ্য স্পশ্ক করয়বন না। 
যকননা এরূপ করা জায়য়ে যনই।
ইিাি নববী-রামিিাহুল্াি-(‘আল-িাজি‘ু, 

8/257) গ্রয়ন্ িাত দ্ারা রাসূল সাল্াল্াহু ‘আলাইমি 
ওয়াসাল্ায়ির কবর স্পশ্ক করা সম্পয়ক্ক  বয়লন, 
“োর অন্তয়র উদয় িয় যে, িায়ত কবর স্পশ্ক 
করা প্রভৃমত অমধক বরকতিয়, তা তার অজ্ঞতা 
ও উদাসীনতার প্রিাণ। য়কননা, বরকত যকবল 
শরী‘আতসম্মত কায়জই রয়য়য়ে। আর শবধ কায়জর
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(শরী‘আয়তর) মবয়রামধতায় মকভায়ব কল্যাণ 
অজ্ক ন করা োয়!”
যি মেয়ারতকারী ভাই! য়জয়ন রাখুন, মেয়ারত 

দীঘ্ক বা হ্রস্ মনমদ্কষ্ট যকায়না সিয় অনরুূপ কি বা 
যবমশ মনমদ্কষ্ট যকায়না সালায়তর সায়ে সমৃ্পক্ত নয়। 
এ োড়াও কতক ভুল রয়য়য়ে ো িসমজয়দ নববী 
শরীফ মেয়ারতকারীয়দর িয়য় োয়ক, য়েিন তারা 
ধারনা কয়র যে, য়সখায়ন মনমদ্কষ্ট সংখ্যক সালাত 
িয়ত িমল্শ ওয়াক্ত বা এ ধরয়নর মকেু পড়া 
জরুমর। য়কউ যকউ এজন্য মনয়জয়ক এবং োরা 
তার সায়ে োয়ক তায়দরয়ক কয়ষ্ট যফয়ল যদয়। এটি 
ভুল। য়কননা নবী সাল্াল্াহু ‘আলাইমি ওয়াসাল্াি 
যেয়ক সালায়তর যকায়না সংখ্যা প্রিামণত যনই 
ো মেয়ারতকারীয়ক তাঁর িসমজয়দ পড়য়ত িয়ব। 
সুতরাং সালাত কি বা যবমশ োই আপনার পয়ক্ 
সিজ িয় তাই আদায় করুন।
আর রাসূললূ্াি সাল্াল্াহু ‘আলাইমি ওয়াসাল্ায়ির 

িসমজয়দ িমল্শ ওয়াক্ত সালাত আদায়য়র ব্যাপায়র 
যে িাদীসটি রয়য়য়ে তা িসুনায়দ আিিয়দ আনাস 
ইবন িামলক রামদয়াল্াি ‘আনহু যেয়ক বমণ্কত 
িয়য়য়ে। নবী সাল্াল্াহু ‘আলাইমি ওয়াসাল্াি 
বয়লন, “য়ে আিার িসমজয়দ িমল্শ ওয়াক্ত সালাত 
আদায় করয়ব, এক সালাতও তার যেয়ক েুটয়ব
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না, তার জয়ন্য জািানিাি যেয়ক িমুক্ত ও 
আোব যেয়ক নাজাত মলখা িয়ব এবং যস মনফাক 
যেয়ক িকু্ত িয়ব।” এ িাদীসটি দ‘ঈফ।
আয়রকটি িাদীস ো ইিাি মতরমিেী রামিিাহুল্াি 

নবী সাল্াল্াহু ‘আলাইমি ওয়াসাল্াি যেয়ক সংকলন 
কয়রয়েন, মতমন বয়লন: “য়ে আল্াি তা‘আলার 
জয়ন্য (একাধায়র) িমল্শ মদন জািায়তর সয়গে 
তাকবীয়র উলা (প্রেি তাকবীর) য়পয়য় সালাত 
আদায় করয়ব, তার জয়ন্য দটুি িমুক্ত মলখা িয়ব: 
জািানিাি যেয়ক িমুক্ত ও মনফাক যেয়ক িমুক্ত।” 
এ িাদীসটি নবী সাল্াল্াহু ‘আলাইমি ওয়াসাল্াি 
যেয়ক সিীি সূয়ত্র বমণ্কত।
যি মেয়ারতকারী ভাই! কায়জই আমি আপনায়ক 

অমসয়ত করমে যে, এখায়ন বা আপনার যদয়শ 
যেখায়ন োকুন এই িাদীয়স আিল কয়র এই িমুক্ত 
অজ্ক ন করুন।
* মনয়ি িয়ছে, দ‘ুআকারী দ‘ুআর সিয় 

মকবলািখুী িয়ব। মকন্তু কতক িানু্  িসমজয়দ 
নববীর যকায়না পায়শ দামঁড়য়য় রাসূললু্াি সাল্াল্াহু 
‘আলাইমি ওয়াসাল্ায়ির কবর শরীয়ফর মদয়ক মফয়র 
দইু িাত তুয়ল আল্াির কায়ে দ‘ুআ কয়রন। এই 
আিল পূব্কবততী উম্মত, ইিাি ও সম্মামনত আয়লিয়দর 
যেয়ক পাওয়া োয়মন। অতএব, মেয়ারতকারী
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ভাই! এসব কাজ যেয়ক মবরত োকুন এবং 
রাসূললু্াি সাল্াল্াহু ‘আলাইমি ওয়াসাল্ায়ির 
সািাবী, তায়ব‘ঈ ও সৎপূব্কসূরী িমুিনগয়ণর জয়ন্য 
ো েয়েষ্ট িয়য়য়ে তাই যেন আপনার জয়ন্যও 
েয়েষ্ট িয়। য়কননা দ‘ুআর মকবলা শুধুই কা‘বা।
* নবী সাল্াল্াহু ‘আলাইমি ওয়াসাল্ায়ির জন্য 

দ‘ুআ মলয়খ তা হুজরার জানালায় বা রাওজায় 
অেবা িসমজয়দ নববীর যকায়না পায়শ যরয়খ যদয়া 
জায়য়ে যনই। য়কননা এগুয়লা গমি্ক ত ও অচবধ 
কাজ। অনরুূপ পৃমেবীর মবমভনি প্রান্ত যেয়ক এগুয়লা 
বিন করা ও তা িসমজয়দ নববীয়ত যপৌঁয়ে যদওয়াও 
না-জায়য়ে।
* কবর শরীফ তাওয়াফ করা জায়য়ে যনই। 

যকননা তাওয়াফ একটি ইবাদত, ো আল্াির 
মনয়দ্ক য়শর প্রমত সম্মান ও আনগুত্য প্রদশ্কনবশত 
কা‘বা োড়া যকাোও সম্পাদন করা জায়য়ে যনই।
মেয়ারতকারী ভাই! িদীনা িনুাওওয়ারায়ত 

োকাকালীন যবমশ যবমশ ইবাদত ও ভায়লা কাজ 
করয়ত উদ্যিী যিান। িসমজয়দ নববীয়ত ফরে 
সালাত জািা‘আয়তর সায়ে আদায় করয়ত সয়িষ্ট 
োকুন, রাওজা শরীয়ফ যবমশ পমরিায়ণ নফল সালাত 
আদায় করুন -েমদ তা আপনার জন্য সিজ িয়- 
যকননা রাসূললু্াি সাল্াল্াহু ‘আলাইমি ওয়াসাল্াি
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যেয়ক সাব্যস্ত আয়ে। মতমন বয়লয়েন, “আিার 
ঘর ও মিম্বার-এর িধ্যবততী স্ান জানিায়তর 
বাগানগুয়লার একটি বাগান।” িাদীসটি বখুারী ও 
িসুমলি রামিিাহুিাল্াি বণ্কনা কয়রয়েন। িসমজয়দর 
অন্যান্য স্ান বায়দ এ স্ানয়ক এ গুয়ণ গুণামবিত 
করা তার ফমেলত ও স্াতয়ত্র্ের প্রিাণ বিন 
কয়র। সুতরাং যঠলায়ঠমল অেবা িসুমল্য়দর কষ্ট 
যদওয়া োড়া যসখায়ন নফল সালাত, আল্াির 
মেমকর ও কুরআন মতলাওয়াত করয়ত যিষ্টা 
করুন। য়কননা, য়ে আল্াির সন্তুমষ্টর উয়দ্দয়শ্য 
যকায়না মজমনস ত্যাগ করয়ব আল্াি তায়ক তার 
যিয়য় উতিি মজমনস দান করয়বন।
তয়ব ফরে সালাত সািয়নর কাতায়র আদায় 

করা উতিি। য়কননা নবী সাল্াল্াহু ‘আলাইমি 
ওয়াসাল্াি বয়লয়েন, “পুরু্য়দর সয়ব্কাতিি 
কাতার িয়ছে প্রেিটি আর সবয়িয়য় মনকৃষ্ট িয়ছে 
যশয়্রটি।” িাদীসটি ইিাি িসুমলি রামিিাহুল্াি 
বণ্কনা কয়রয়েন।
রাসূললু্াহ্ সাল্াল্াহু আলাইমি ওয়াসাল্াি আরও 

বয়লয়েন “যলায়করা েমদ আোন যদয়া ও সালায়ত 
প্রেি কাতায়র দাঁড়ায়নার ফেীলত জানত, আর এ 
ফেীলত অজ্ক ন করার জন্য লটামর ব্যতীত অন্য 
যকায়না (মবকল্প) ব্যবস্া না যপত তািয়ল অবশ্যই
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তারা লটামরর সািাে্য মনত।” িাদীসটি বখুারী ও 
িসুমলি রামিিাহুিাল্াি বণ্কনা কয়রয়েন। «َيْسَتِهُموا» 
অে্ক তারা লটামর করত।
যজয়ন রাখুন, িসমজয়দ নববীয়ত এক সালাত 

িসমজদলু িারাি ব্যতীত অন্যান্য িসমজয়দ এক 
িাজার সালায়তর যিয়য় উতিি। য়কননা, িসমজদলু 
িারায়ি এক সালাত অন্যান্য িসমজয়দ এক লক্ 
সালায়তর যিয়য় উতিি। রাসূললূ্াি সাল্াল্াহু আলাইমি 
ওয়াসাল্াি বয়লয়েন, “আিার এই িসমজয়দ এক 
সালাত অন্যান্য িসমজয়দর িাজার সালাত অয়পক্া 
উতিি, তয়ব িসমজদলু িারাি ব্যতীত। আর 
িসমজদলু িারায়ির এক সালাত অন্যান্য িসমজয়দর 
এক লক্ সালাত অয়পক্া উতিি।” ইবন িাজাি ও 
আিিদ রামিিাহুিাল্াি িাদীসটি বণ্কনা কয়রয়েন।
কুরআন মতলাওয়াত, আল্াির মেমকর, য়শাকর, 

িািদ ও সাদাকাি যবমশ যবমশ করুন এবং আপনার 
জন্য সিজ িয়ল িসমজয়দ নববীয়ত ই‘মতকাফ করুন।

দীয়নর যকায়না মব্য় েখন আপনার কায়ে কঠিন 
লাগয়ব, তখন আপমন আয়লিয়দর মজজ্ঞাসা করুন। য়েিন 
িসমজয়দ নববীর সম্মামনত িাশায়য়খ ও মশক্কগণ। 
িিান আল্াির মনয়্াক্ত বাণীর অনসুরণায়ে্ক। “সুতরাং 
যতািরা জ্ঞানীয়দরয়ক মজজ্ঞাসা কর, েমদ যতািরা না 
জান।” [সূরা আল-আমম্বয়া, আয়াত: 7]
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* অেবা (প্রশ্নকারীয়দর মনয়দ্কশনা মব্য়ক 
কাে্কালয়) এর যফায়ন কল করুন, ো িসমজয়দ 
নববীর যগটসিয়ূির পায়শ ও অন্যান্য স্ায়ন রয়য়য়ে। 
আপমন তায়ত মেয়ারত, িজ ও উিরা মব্য়য় আপনার 
প্রয়য়াজনীয় উতির যপয়য় োয়বন--ইনশাআল্াি-।
* আপনার দীমন মব্য় জানয়ত িসমজয়দ নববী 

শরীয়ফর সম্মামনত মশক্কগণ যেসব ইলমি পাঠদান 
কয়রন তায়ত উপমস্ত যিান এবং নবী সাল্াল্াহু 
‘আলাইমি ওয়াসাল্ায়ির মনয়্াক্ত িাদীয়স শামিল 
যিান। “য়ে আিার এই িসমজয়দ যকায়না কল্যাণ 
যশখা বা যশখায়নার জন্য আসল যস আল্াির 
রাস্তায় মজিাদরত ব্যমক্তর িে্কাদাসম্পনি। আর যে 
অন্য যকায়না উয়দ্দয়শ্য আসল, য়স অপয়রর সম্পয়দ 
যলালপু দমৃষ্ট মনয়ক্পকারীর তুল্য।” িাদীসটি ইবন 
িাজাি, আিিদ ও িসুতাদরাক গ্রয়ন্ িামকি-
আল্াি সবার উপর রিি করুন-বণ্কনা কয়রয়েন।
ইলি অয়বি্ী ভাই! আপমন িসমজয়দ নববীর 

প্রশস্ত িয়ল অবমস্ত মবশাল লাইয়রেমর পমরদশ্কন করয়ত 
ভুলয়বন না, ো খায়দিলু িারািাইন শারীফাইন 
বাদশাি ফািাদ রামিিাহুল্াি কতৃ্ক ক িসমজয়দ নববীর 
সম্প্রসারণ অংয়শর পমশ্চি পায়শ অবমস্ত। য়সখায়ন 
ওঠার এয়কেয়লটর নং ১০। তায়ত আপমন এিন মকেু 
অবশ্যই পায়বন ো আপনায়ক উপকার করয়ব।
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মেয়ারতকারী ভাই! আপমন েমদ পাণু্মলমপর 
প্রমত মবয়শ্ আগ্রিী যিান, তািয়ল ‘উসিান ইবন 
‘আফফান রামদয়াল্াহু ‘আনহু যগয়ট পাণু্মলমপ সংক্ান্ত 
মবয়শ্ মবভাগ পমরদশ্কন করুন, ো (বত্ক িান) 
িসমজয়দ নববী শরীয়ফর িাঝখায়ন যসৌদী আরয়বর 
প্রেি সম্প্রসারণ অংয়শর যশ্প্রায়ন্ত অবমস্ত।
যসখায়ন আরও রয়য়য়ে মনয়দ্কশনািলূক অমডও ও 

মভমডও মনি্কাণ কাে্কালয়, ো খায়দিলু িারািাইন 
বাদশাি ফািাদ-রামিিাহুল্াি-এর সম্প্রসারণ অংয়শ 
‘উিার ইবন খাতিাব রামদয়াল্াহু ‘আনহু নািী 17 
নং যগয়ট অবমস্ত। কাে্কালয়টি মেয়ারতকারীগণ 
খামল ক্যায়সট/য়পনড্াইভ অেবা মসমড অেবা 
িাড্ক মডকে যপশ করয়ল তায়ত িসমজয়দ নববীর 
দারস (পাঠ), খুতবা ও সালাতসিিূ মবনািয়ূল্য 
যরকড্ক  কয়র যদন। অনরুূপভায়ব পূব্ক মদয়কর 24 
নং ও পমশ্চি মদয়কর 16 নং যগয়ট নারী গ্রন্াগার 
ও 28 নং যগয়ট নারী অমডও লাইয়রেমর রয়য়য়ে।
* সািয়ন অগ্রসর যিান, প্রেি কাতার তারপর 

প্রেি কাতার পূণ্ক করুন। আর প্রয়বশদ্ায়র, 
িলািয়লর পয়ে, মসমঁড়য়ত ও দরজায় বসয়বন 
না। য়কননা এয়ত আপমন িসমজয়দর প্রয়বশদ্ার 
বধি কয়র মদয়বন, োর ফয়ল িানয়ু্রা িসমজয়দর 
যভতর প্রশস্ততা োকা সয়্বেও তার বাইয়র সালাত
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আদায় করয়ত বাধ্য িয়বন। বরং আপমন ও 
আপনার িসুমল্ ভাইয়য়রা কাতারগুয়লায়ক একটির 
সয়গে অপরটি মিলায়ত েত্নশীল যিান এবং মনয়জয়দর 
িায়ঝ কাতারগুয়লা পরপর কয়র মনন, য়েন 
কাতারগুয়লা মিয়ল োয় ও পূণ্ক িয় এবং সকল 
িসুমল্য়ক িসমজয়দর যভতয়র অন্তভু্ক ক্ত কয়র যনয়।
েখন আপমন প্রেি কাতারগুয়লায়ত অেবা 

রাওজা শরীয়ফ সালাত আদায় করার ইছো কয়রন, 
তখন সকাল-সকাল িসমজয়দ নববীয়ত িামজর 
যিান। মবলয়ম্ব িামজর িয়য় অতঃপর িানয়ু্র ঘাড় 
মডমগেয়য়, িসুমল্য়দর সািয়ন িয়ল ও তায়দর সয়গে 
যঠলায়ঠমল কয়র সািয়ন এয়গায়বন না। য়কননা এয়ত 
রয়য়য়ে িসুল্ীয়দর কষ্ট। আর িসুমলিয়দরয়ক কষ্ট 
যদওয়া জায়েয় যনই।
নবী সাল্াল্াহু ‘আলাইমি ওয়াসাল্াি জিু‘আর 

মদন এক ব্যমক্তয়ক যদখয়লন যে, য়স িানয়ু্র 
ঘায়ড়র উপর মদয়য় সািয়ন কাতায়রর মদয়ক এমগয়য় 
োয়ছে। নবী সাল্াল্াহু ‘আলাইমি ওয়াসাল্াি তখন 
মিম্বায়র খুতবা মদমছেয়লন। মতমন খুতবা বধি কয়র 
যলাকটিয়ক সয়ম্বাধন কয়র বলয়লন, “বয়সা, তুমি 
কষ্ট মদয়য়য়ো ও যদরীয়ত এয়সয়ো।” [িাদীসটি 
ইবন িাজাি ও আিিদ রামিিাহুিাল্াহু বণ্কনা 
কয়রয়েন]
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অে্কাৎ তুমি িানয়ু্র ঘাড় মডমগেয়য় তায়দরয়ক 
কষ্ট মদয়য়য়ো। آنيت অে্কাৎ তুমি আসয়ত যদরী 
কয়রয়ো, অেি তুমি আয়গর কাতায়র আগ্রিী িয়ল 
যতািার উপর জরুমর মেল যদরী না কয়র সকাল-
সকাল আসা।
* িসুমল্য়দর সািয়ন মদয়য় অমতক্ি করয়বন 

না। য়কননা নবী সাল্াল্াহু ‘আলাইমি ওয়াসাল্াি 
যেয়ক এ ব্যাপায়র মনয়্ধাজ্ঞা এয়সয়ে। তাঁর বাণী: 
“েমদ িসুমল্র সািয়ন মদয়য় অমতক্িকারী জানত 
যে, তার ওপর কী (পমরিাণ পাপ) রয়য়য়ে, 
তািয়ল তার পয়ক্ িসুমল্র সািয়ন মদয়য় অমতক্ি 
করার যিয়য় িমল্শ (মদন/িাস/বের) দাঁমড়য়য় 
োকা উতিি িত।” আব ূ নাদার বয়লন, মতমন 
িমল্শ মদন বা িাস বা বের কী বলয়লন আমি 
জামন না। িাদীসটি ইিাি বখুারী রামিিাহুল্াি 
বয়লয়েন।
ইিাি ইবন িাজার রামিিাহুল্াি ‘ফাতহুল বারী’ 

(1/585) গ্রয়ন্ বয়লন, তারঁ বাণী: (َلَكاَن َأْن َيِقَف 
 িমল্শ অয়পক্া করা” অে্কাৎ অমতক্িকারী“ (َأْرَبِعنَي
েমদ জানত িসুমল্র সািয়ন মদয়য় অমতক্ি করয়ল 
কী পমরিাণ গুনাি িয়ব, তািয়ল যস (অমতক্ি না 
কয়র) উয়ল্মখত সিয় পে্কন্ত অয়পক্া করায়ক গ্রিণ 
করত, য়েন তায়ক উক্ত গুনাি স্পশ্ক না কয়র।
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* মেয়ারতকারী ভাই! পমরষ্ার-পমরছেনি 
োকুন, সুগমধি ব্যবিার করুন এবং শরীর ও 
কাপড় যেয়ক দগু্কধি দরূ করয়ত সয়িষ্ট যিান। য়কননা 
িানব সন্তান োর দ্ারা কষ্ট পায় মফমরশতাগণও 
তার দ্ারা কষ্ট পায়।
* িসমজদ ও তার আমগেনার পমরকোর-

পমরছেনিতা রক্া করুন। িসমজয়দ নববীয়ত 
অবস্ানরত আপনার িসুমল্ ভাইয়দরয়ক িসমজয়দর 
যলোয়র অেবা যদয়ায়ল অেবা প্রাগেয়ণ েেু ু যফয়ল 
ও নাক যঝয়ড় (যলিষ্া যফয়ল) কষ্ট মদয়বন না। 
আপমন িসমজয়দ নববীর িে্কাদা অনভুব করুন। 
আপনার জানা উমিত যে, িসমজয়দ েেু ু যফলা 
গুনায়ির কাজ। য়েিন নবী সাল্াল্াহু ‘আলাইমি 
ওয়াসাল্াি তাঁর বাণীয়ত এর সংবাদ মদয়য়য়েন, 
“িসমজয়দ েেু ুযফলা গুনায়ির কাজ। আর তার 
কাফফারাি (প্রমতকার) িয়ছে তা দামবয়য় যদওয়া 
(িয়ুে যফলা)।” িাদীসটি বখুারী ও িসুমলি 
রামিিাহুল্াি বণ্কনা কয়রয়েন।
আপনার সন্তানয়দরয়ক িসমজয়দ িামস-তািাশা, 

যখলাধুলা ও মিল্া-ফাল্া করয়ত যেয়ড় মদয়বন না। 
যকননা এসব কাজ রাসূললু্াি সাল্াল্াহু ‘আলাইমি 
ওয়াসাল্ায়ির িসমজয়দর আদয়বর সয়গে িানানসই নয়।
* মভয়ড়র জায়গাসিিূ পমরিার করুন এবং 
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িসমজয়দর প্রশস্ত জায়গার মদয়ক অগ্রসর যিান। 
যজয়ন রাখুন, িসমজয়দর যে যকায়না জায়গায় 
সালাত আদায় করয়ল তার সাওয়াব অমজ্ক ত িয়ব।
* মেয়ারতকারী ভাই! আপনার সালাত 

আদায় যশয়্ অয়পক্া করুন, সালায়তর পয়র 
িাদীয়স উমল্মখত যদা‘আসিিূ পাঠ করুন এবং 
ফরে সালায়তর সায়ে সায়ে মবয়শ্ কয়র মভয়ড়র 
স্ায়ন ও সিয়য় নফল সালাত আদায়য় দ্রুত না 
করুন, য়েন োরা অসুস্ ও োয়দর দ্রুত যবর 
িওয়ার প্রয়য়াজন রয়য়য়ে তায়দরয়ক আপমন সয়র 
মগয়য় সুয়োগ মদয়ত পায়রন এবং িসুমল্র সািয়ন 
মদয়য় অমতক্ি করয়ল তার যে সিস্যা িয় তায়ত 
আপমন পমতত না যিান।
* আপমন পমবত্র রাওজায় িমিলায়দর সালায়তর 

জন্য সাঁটায়না পদ্ক া যতালার সিয় ধীরস্ীর োকুন, 
যদৌড়ায়দৌমড় ও ধাক্াধামক্ না করুন।
* িসমজয়দ নববীর বাইয়র িসুিাফ মনয়য় 

োয়বন না। য়কননা তা যসখায়নই ওয়াকফকৃত।
* িসুিায়ফর আলমিরাসিয়ূি যিলান মদয়বন 

না, তার পায়শ আপনার জয়ুতা রাখয়বন না এবং 
আল্াির মকতায়বর সম্মানায়ে্ক তার উপর মদয়য় 
মডমগেয়য় োয়বন না।
* আপমন যেখায়নই জয়ুতা রাখুন, য়স স্ানটি
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ভায়লাভায়ব মিয়ন রাখুন। য়েসব বয়সে বা তার 
ওপয়র জয়ুতা রাখা িয় তার সবক’টিয়ত নাম্বার 
যদওয়া আয়ে। আপনার কাজ শুধু নাম্বারটি 
যজয়ন রাখা, োয়ত জয়ুতা মনয়ত যসখায়ন সিয়জ ও 
আসামনর সয়গে মফয়র আসয়ত পায়রন।
* য়ি মেয়ারতকারী ভাই! য়জয়ন রাখুন, িসমজয়দ 

নববী ও অন্যান্য িসমজদ ইবাদয়তর জয়ন্য শতমর 
করা িয়য়য়ে। সুতরাং তায়ক ঘুি, মভক্া বা িারায়না 
মজমনস যখাজঁার স্ান বানায়বন না।
* িসমজয়দর মবমভনি জায়গায় স্ামপত পান 

করার পামনর টিপকল ও জিজয়ির পামনর 
জারগুয়লায়ক অেুর জন্য ব্যবিার করয়বন না। 
অনরুূপভায়ব িসমজয়দর মবোনাসিিূয়ক বামলশ বা 
কম্বল মিয়সয়ব ব্যবিার করয়বন না।
িসমজয়দ নববী শরীয়ফর আমগেনাসিিূ মবোনা 

বানায়না যেয়ক মবরত োকুন।
* িসমজয়দ নববীর প্রাগেয়ণ ও তার সংমলিষ্ট 

জায়গায় ধূিপান করা মনয়্ধ। য়ে এয়ত আক্ান্ত 
িয়য়য়ে তার উমিত রাসূলুল্াি সাল্াল্াহু আলাইমি 
ওয়াসাল্ায়ির িসমজয়দ আল্াির কায়ে আকুমত-
মিনমত করা, য়েন মতমন তায়ক তা ত্যাগ করার  
তাওমফক দান কয়রন। আরও জানা জরুমর যে, 
আয়লিগণ মবমড়-মসগায়রট মবমক্ ও ধূিপান
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করা িারাি ফয়তায়া মদয়য়য়েন। কায়জই ধূিপান 
করা পাপ। আর আপমন যতা এয়সয়েন সাওয়াব 
বমৃধি করয়ত, সুতরাং পাপসিিূ পমরিার করুন।
* িসমজয়দ নববীর সকল দরজা নািকরণ 

করা ও নাম্বার যদওয়া আয়ে। য়ি মেয়ারতকারী 
ভাই! আপমন যে দরজা মদয়য় প্রয়বশ করয়েন 
যস দরজার নাি অেবা নাম্বার যজয়ন মনন, য়েন 
িসমজদ যেয়ক যবর িওয়ার সিয় যসখায়ন মফয়র 
আসয়ত পায়রন।
* আপমন েখন িসমজয়দর দরজার কায়ে মভড় 

যদখয়বন, তখন মভড় িালকা না িওয়া পে্কন্ত 
িসমজয়দ মকেুক্ণ অয়পক্া করুন।
* য়বর িওয়ার সিয় আপনার বাি পা এয়গায়ত 

ভুলয়বন না এবং িসমজদ যেয়ক যবর িওয়ার 
যদা’আ পড়ুন, আর যসটি িয়ছে, 
ذنويب  يل  اغفر  اللهم  حممد،  عىل  وسلم  صل  اللهم  اهلل،  »بسم 

وافتح يل أبواب فضلك« 
(মবসমিল্াি, য়ি আল্াি! আপমন িিুাম্মদ সাল্াল্াহু 

‘আলাইমি ওয়াসাল্ায়ির ওপর সালাত ও সালাি ব ্্কণ 
করুন। য়ি আল্াি আপমন আিার গুনািসিিূ িাফ 
করুন এবং আপনার অনগু্রয়ির দরজাসিিূ আিার 
জন্য খুয়ল মদন।” িাদীসটি মতরমিেী, ইবন িাজাি 
ও আিিদ বণ্কনা কয়রয়েন। এ িাদীয়সর একটি শায়িদ
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(সিে্কক) ইিাি িুসমলয়ির সিীি গ্রয়ন্ রয়য়য়ে।
* আিরা আপনায়ক পরািশ্ক মদমছে যে, আপমন 

যে বাসায় উয়ঠয়েন তার একটি মভমজটিং কাড্ক  
সংগ্রি কয়র মনন, য়েন তা আপনার বাসা না 
যিনার সিয় ব্যবিার করয়ত পায়রন।
* িসমজয়দ নববীয়ত যরাগী পাওয়া যগয়ল 

এমু্বয়লয়ন্সর প্রয়য়াজন িয়। অতএব আপমন দ্রুত 
িসমজয়দ নববী শরীয়ফর যগয়ট অবস্ানরত 
দাময়ত্বশীলয়দর সংবাদ মদন অেবা যে যকায়না 
ওয়্যারয়লস বািক ও কি্কিারীয়ক জানান।
* িসমজয়দ নববীর োদ জিুআর সালায়তর 

জয়ন্য সারা বের আর মবমভনি যিৌসুয়ি (যেিন 
িজ ও উিরার সিয়) পাঁি ওয়াক্ত যখালা োয়ক। 
মেয়ারতকারী ভাই! েখন আপমন িসমজয়দ নববীর 
মনিতলায় মভড় যদখয়বন, মসমঁড় যবয়য় োয়দ উঠুন, 
যসখায়ন প্রশস্ত জায়গা পায়বন-ইনশাআল্াি-।
* প্রমতবধিী ও বয়কেয়দর জয়ন্য িসমজয়দ নববীর 

পমশ্চি পায়শ্ব্ক ৮ নং যগয়ট “িসমজয়দ নববীর দরজা 
মব্য়ক কাে্কালয়”-এ ট্রমলর ব্যবস্া রয়য়য়ে, ো 
িখুায়পক্ীয়দরয়ক তায়দর আবাস্ল-য়িায়টল অেবা 
তায়দর গাড়ী যেয়ক িসমজয়দ নববীয়ত আনা-
যনয়ার জয়ন্য তায়দর অবস্ানকালীন পুয়রা সিয়য়র 
জয়ন্য প্রদান করা িয়।
* মফকিী িতয়ভদ যেয়ক দয়ূর োকার জয়ন্য িসমজয়দর 
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সািয়নর প্রাগেয়ণ মভয়ড়র সিয় সালাত আদায়কায়ল 
ইিাি যেয়ক এমগয়য় োয়বন না।
* িসমজয়দ নববীয়ত দাময়ত্বশীলয়দর পরািশ্ক 

যেয়ক উপকৃত িওয়ার যিষ্টা করুন, োয়দরয়ক 
আপনার যসবা ও আরায়ির মব্য়গুয়লা সিজ 
করার জয়ন্য মনয়য়াগ করা িয়য়য়ে।
* খুব যবমশ আকুমত-মিনমত ও যদা’আ 

করুন এবং সমত্যকার তাওবা কয়র আল্াির 
সায়ে অগেীকারয়ক দঢ়ৃ করুন। য়জয়ন রাখুন, 
িিান আল্াির সায়ে আদয়বর প্রকৃত রূপ িয়ছে, 
তাঁয়ক িিব্ত করা, সম্মান করা ও তাঁর জন্য 
যদা’আয়ক একমনঠি করা। আর নবী সাল্াল্াহু 
‘আলাইমি ওয়াসাল্ায়ির সায়ে আদয়বর প্রকৃত রূপ 
িয়ছে, তাঁর সুনিত ও আদশ্ক অনসুরণ করা, তাঁর 
পরবততীয়ত তাঁর সািাবীয়দর আদয়শ্কর ওপর িলা 
এবং নবী সাল্াল্াহু আলাইমি ওয়াসাল্ায়ির িতুৃ্যর 
পরও তাঁর সয়গে আদব রক্া করা।
* য়ি মেয়ারতকারী ভাই, সব্কয়শ্ আপনায়ক 

বলব, আিায়দর নবী ও সরদার িিুাম্মাদ সাল্াল্াহু 
‘আলাইমি ওয়াসাল্ায়ির প্রমত যবমশ যবমশ সালাত 
ও সালাি পাঠ করুন। ‘আির ইবন ‘আস 
রামদয়াল্াহু ‘আনহু যেয়ক বমণ্কত, মতমন রাসূললু্াি 
সাল্াল্াহু ‘আলাইমি ওয়াসাল্ািয়ক বলয়ত শুয়নয়েন, 
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“য়ে আিার ওপর একবার সালাত পাঠ করয়ব 
মবমনিয়য় আল্াি তার ওপর দশবার রিিত ব ্্কণ 
করয়বন।” িাদীসটি িসুমলি ও অন্যান্যগণ বণ্কনা 
কয়রয়েন।
যবমশ পমরিায়ণ িাদীয়স বমণ্কত মেমকর করুন, 

আল্াির কায়ে মবনয়ী যিান ও তাঁর কায়ে আশ্রয় 
িান। য়কননা আপমন এিন স্ায়ন রয়য়য়েন যেখায়ন 
দ‘ুআ কবলু িওয়ার আশা করা োয়। আপমন 
আপনার মপতািাতা, পমরবার-পমরজন, সন্তান-
সন্তমত ও পৃমেবীর সব্কয়ত্র মবদ্যিান আপনার 
িসুমলি ভাইয়দর জন্য দ‘ুআ করয়ত ভুলয়বন না।
আল্াি আিায়দর নবী িিুাম্মায়দর ওপর, তার 

পমরবার ও তার সকল সািাবীর ওপর শামন্ত ব ্্কণ 
করুন।
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