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যিয়ারতকারীর িনয কযতপয় সতককতা ও যনদেকশনা 

সংকলক : 

ড. আব্দলু্লাহ ইবন নাজী আল-মাখলাফী 

পরম করুণাময় অতি দয়াল ুআল্লাহর নামম 

ভূযমকা 

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জনয তিতন িা াঁর নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইতহ ওয়াসাল্লামমর মসজজদ তিয়ারি করামক মহান 

ইবাদি বাতনময়মেন। আর সসখামন সালাি আদায় করামক মি যাদা বজৃির মাধ্যম কমরমেন। সালাি ও সালাম বতষ যি 

সহাক সব যাতধ্ক পতবত্র মানব আমামদর নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইতহ ওয়াসাল্লামমর ওপর এবং িা াঁর পতরবার-

পতরজন, িা াঁর সাহাবীগণ আর িারা িামদর ইহসামনর সামে অনুসরণ করমব মিুৃযর তদন পি যন্ত িামদর সবার ওপর। 

অিঃপর: 

আমার সসৌভামগযর তবষয় সি, আতম ড. আব্দলু্লাহ ইবন নাজী আল-মাখলাফী রতিি “মসজজমদ নববী শরীমফর 

তিয়ারি ও তিয়ারিকারীর জনয কতিপয় সিকযিা ও তনমদযশনা” নামক বইটির ভূতমকা তলখতে, িা সলখার শশলীর 

তদক সেমক খবু সহজ, সংতিষ্ট তবষয় সতিতবষ্ট এবং গুরুত্বপূণ য সসসব তনমদযশনা সম্বতলি, িা তিয়ারিকারীর িার 

তিয়ারমির সময় লক্ষ্য রাখা জরুতর। 

তিতন িামি শরীয়িসম্মি তিয়ারি, নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইতহ ওয়াসাল্লাম ও িার দুই সাহাবী আবূ বকর ও উমার 

রাতদয়াল্লাহু ‘আনহুমার ওপর সালাম সদওয়ার সটিক পিতি এবং মদীনায় মসজজমদ নববীর বাইমর সিসব জায়গা 

তিয়ারি করা শবধ্ িা বণ যনা কমরমেন।সামে সামে সম্মাতনি সৎপূব যসূরীমদর সহীহ আকীদা অনুিায়ী এবং কুরআন 

ও সুিাহ তভতিক তিয়ারিকারীর জনয প্রময়াজনীয় কতিপয় সিকযিা ও তনমদযশনা প্রদান কমরমেন। বইটি ও িার 

সতিতবষ্ট তবষময়র গুরুমত্বর তবমবিনায় আতম িা মুদ্রণ ও প্রিার করার সুপাতরশ করতে। সব যময় ক্ষ্মিার অতধ্কারী 

মহান আল্লাহ সিন বইটি দ্বারা িার প্রমিযক পািকমক উপকৃি কমরন এই প্রাে যনা কমর।আমামক আরও আনন্দ 

তদমে সি, আতম হারামাইন শারীফাইমনর খাতদম বাদশাহ সালমান ইবন আব্দলু আিীি আমল সা‘ঊদ 

হাতফিাহুল্লাহুর সরকার এবং িার ক্রাউন তপ্রন্স মহামানয আমীর মুহাম্মাদ ইবন সালমান আমল সা‘ঊদ 

হাতফিাহুল্লাহুমক হারামাইন শারীফাইমনর প্রতি অতধ্ক গুরুত্ব প্রদান, িামদর তিয়ারিকারীমদর জমনয সকল সসবা 

ও সুমিাগ-সুতবধ্া প্রদান এবং অসুতবধ্াসমূহ দরূীভূি করার জমনয পুষ্পময় কৃিজ্ঞিা ও ভরপুর প্রশংসা তনমবদন 

করতে।আরও কৃিজ্ঞিা তনমবদন করতে মসজজদুল হারাম ও মসজজদনু নববী তবষয়ক মহাপতরিালক সম্মাতনি 

শাময়খ প্রমফসর ড. আব্দরু রহমান ইবন আব্দলু আিীি আস-সুদাইসমক হারামাইমনর সসবায় িার বরকিময় 

প্রমিষ্টা এবং মসজজদুন নববী তবষয়ক সাধ্ারণ পতরষমদর কাি যালয় ভুক্ত সৎকামজর আমদশ ও অসৎকামজর তনমষধ্ 

সংস্থা পতরিালনায় িার অতবরাম সহমিাতগিা প্রদান তনতমি। 

আল্লাহ িামদরমক উিম তবতনময় দান করুন এবং আমামদরমক ও িামদরমক ইসলাম ও মুসতলমমদর তখদমি করার 

িাওফীক এনাময়ি ফরমান। তিতন সালাি ও সালাম নাতিল করুন আমামদর নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইতহ 

ওয়াসাল্লামমর ওপর, িা াঁর পতরবার-পতরজন ও সমস্ত সাহাবীর ওপর। 

আলী ইবন সাতলহ আল-মুহাইতসনী 

মসজজদুন নববী তবষয়ক সাধ্ারণ পতরষমদর কাি যালয় ভুক্ত সৎকামজর আমদশ ও অসৎকামজর তনমষধ্ সংস্থার 

পতরিালক। 

 

 

 

 



  

  

ভূযমকা 

পরম করুণাময় অতি দয়াল ুআল্লাহর নামম 

সমস্ত প্রশংসা তবশ্বজাহামনর রব মহান আল্লাহর জমনয আর সালাি ও সালাম বতষ যি সহাক আমামদর সরদার ও 

নবী মুহাম্মদ আল-আমীন সাল্লাল্লাহু ‘আলাইতহ ওয়াসাল্লামমর ওপর, িা াঁর পতরবার-পতরজন ও বরকিময় উজ্জ্বল 

সাহাবীগমণর ওপর। 

অিঃপর: সহ সম্মাতনি তিয়ারিকারী ভাই, আসসালামু ‘আলাইকুম ওয়ারাহমািুল্লাতহ ওয়াবারাকািুহু। আপনামক 

স্বাগি নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইতহ ওয়াসাল্লামমর মদীনায় (শহমর)। 

তিয়ারিকারী ভাই! মহান আল্লাহর সশাকর আদায় করুন সি, তিতন আপনামক সুস্থ সরমখমেন, ধ্নবান বাতনময়মেন 

এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইতহ ওয়াসাল্লামমর শহমর উপতস্থি হওয়ার িাওফীক তদময়মেন। আল্লাহ সুবহানাহু 

ওয়ািা‘আলা আপনামক িার িাওফীক তদময়মেন; তকন্তু অমনক সলাক আমেন িারা তনমজমদর আগ্রহ ও অনরুাগ 

োকা সমেও এখামন উপতস্থি হমি পামরনতন।আপতন িখন মদীনা মুনাওওয়ারামি সপৌৌঁেমবন িখন শরী‘আিসম্মি 

আদব ও তশষ্টািার বজায় রাখমবন, সিসব তশষ্টািার বজায় রাখমি তহদাময়মির নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইতহ ওয়াসাল্লাম 

আপনামক উৎসাতহি কমরমেন। সব যত্র এসব তশষ্টািার বজায় রাখা মুসতলমমদর তনকি একান্ত কাময, িমব মুস্তাফা 

সাল্লাল্লাহু ‘আলাইতহ ওয়াসাল্লামমর মদীনায় িার গুরুত্ব আমরা সবতশ।আর মহান আল্লাহ িাআলার সশাকর আদায় 

করুন, তিতন আপনামক িা াঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইতহ ওয়াসাল্লামমর মসজজদ তিয়ারি করার িাওফীক তদময়মেন। 

সিটি নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইতহ ওয়াসাল্লামমর তনমমাক্ত বাণীর কারমণ ফতিলিপূণ য তিনটি মসজজমদর একটি : “তিনটি 

মসজজদ োড়া অনয সকাোও (সাওয়ামবর আশায়) সফর করা িায় না: মসজজদুল হারাম, আমার এ মসজজদ ও 

মসজজদুল আকসা।” [হাদীসটি বুখারী ও মুসতলম রাতহমাহুমুল্লাহ বণ যনা কমরমেন] 

মহান আল্লাহর প্রশংসা করুন তিতন আপনামক মসজজমদ নববী তিয়ারমির সামে আপনামক আমামদর নবী মুহাম্মদ 

সাল্লাল্লাহু ‘আলাইতহ ওয়াসাল্লামমর কবর তিয়ারি করার িাওফীক তদময়মেন। সুিরাং, আপনার উপর আবশযক 

হমলা এই তিয়ারমির সময় সস তনয়মমর উপর িলা িা তিতন স্বীয় উম্মমির জনয তনধ্ যারণ কমরমেন ও িার অনুমমাদন 

তদময়মেন এবং িার ওপর আমামদর পূব যসরূীগণ-রাতহমাহুমুল্লাহ- প্রতিটিি তেমলন। 

সম্মাতনি তিয়ারিকারী! আপতন িখন মসজজমদ নববী শরীমফ উপতস্থি হওয়ার ইো করমবন, িখন উিমরূমপ 

পতরষ্কার-পতরেি ও পতবত্র সহান এবং সুগতি বযবহার করুন ও দুগ যিসহ মসজজমদ উপতস্থি হওয়া পতরহার করুন। 

িখন মসজজমদ সপৌৌঁেমবন, িখন প্রমবমশর সময় ডান পা এতগময় তদন এবং প্রমবশকামল বলুন:. َوالسَّالَم   والصَّالَة   ِللِا،  بِْسمِ   

ِ  أَع وذ  » َرْحَمتِكَ  أَْبَوابِ  ِليْ  َواْفتَحْ  ذ ن ْوبِيْ  ِلياْغِفرْ  اللّه مَّ  ، للاِ  َرس ْولِ  َعلَى ِجيمِ  الشَّْيَطانِ  ِمنَ  اْلقَِديِم، َوس ْلَطانِهِ  اْلَكِريِم، َوبَِوْجِههِ  اْلعَِظيِم، بِاّللَّ ي‘‘ «الرَّ  

তবসতমল্লাহ (আল্লাহর নামম), সালাি ও সালাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইতহ ওয়াসাল্লামমর ওপর, সহ আল্লাহ! 

আপতন আমার গুনাহসমূহ ক্ষ্মা কমর তদন এবং আমার জনয আপনার রহমমির দরজাগুমলা খুমল তদন। আতম 

আশ্রয় প্রাে যনা করতে, অিীব মি যাদা ও তিরন্তন ক্ষ্মিার অতধ্কারী মহান আল্লাহর তনকি তবিাতড়ি শয়িান হমি।” 

অিঃপর আপতন রাওজা শরীমফর তদমক িান এবং সসখামন িাতহয়যািুল মসজজদ-এর দ’ুরাক‘আি সালাি আদায় 

করুন-িতদ সসখামন সালাি আদায় করা সহজ হয়-, আর িতদ সসখামন তভড় োমক, িাহমল মসজজমদ নববী শরীমফর 

সিখামন সুতবধ্া সসখামনই সালাি আদায় করুন। অবশযই মুসতলমমদর কষ্ট সদওয়া সেমক তবরি োকুন ও তভড় 

এতড়ময় িলুন। সকননা, কাউমক কষ্ট সদওয়া জাময়ি সনই, আর আপতন সিা মসজজমদ নববীমি এমসমেন সাওয়াব 

অজযন করমি, গুনাহ হাতসল করমি নয়। 

অিঃপর আদব, গাম্ভীি য ও ধ্ীরিাসহ নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইতহ ওয়াসাল্লামমর কবমরর তদমক অগ্রসর সহান। িতদ 

সসখামন তভড় োমক িাহমল মানুমষর সমে ধ্াক্কা-ধ্াতক্ক না করামক প্রাধ্ানয তদন, িতদও তভড় হালকা না হওয়া পি যন্ত 

আপনামক িা সামানয সপোমি হয়। লক্ষ্য রাখুন িা সিন ফরি সালামির পরপরই না হয়; সকননা িখন সাধ্ারণি 

তভড় সবতশ হয়। খবরদার আওয়াজ উাঁিু করমবন না। সকননা, আল্লাহ িা াঁর মুতমন বান্দামদরমক িা সেমক তনমষধ্ 

কমরমেন। তিতন বমলমেন,“সহ ঈমানদারগণ, সিামরা নবীর আওয়ামজর ওপর সিামামদর আওয়াজ উাঁিু কমরা না 

এবং সিামরা তনমজরা পরস্পর সিমন উচ্চস্বমর কো বল, িা াঁর সামে সসরকম উচ্চস্বমর কো বমলা না। এ আশঙ্কায় 

সি সিামামদর সকল আমল-তনষ্ফল হময় িামব অেি সিামরা উপলতিও করমি পারমব না। (২)“তনশ্চয় িারা 

আল্লাহর রাসূমলর তনকি তনজমদর আওয়াজ অবনতমি কমর, আল্লাহ িামদরই অন্তরগুমলামক িাকওয়ার জনয 

বাোই কমরমেন, িামদর জনয রময়মে ক্ষ্মা ও মহাপ্রতিদান।” (৩)[সূরা আল-হুজরুাি, আয়াি: 2, 3]ইমাম ইবন 

কাসীর রাতহমাহুল্লাহ তনজ িাফসীমর বমলন,নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইতহ ওয়াসাল্লামমর জীবদ্দশায় সিভামব িা াঁর সামমন 



  

  

আওয়াজ উাঁিু করা মাকরূহ তেমলা, সিমতনভামব িা াঁর মিুৃযর পমর িা াঁর কবমরর কামেও আওয়াজ উাঁিু করা মাকরূহ। 

সকননা তিতন জীতবিাবস্থায় সিমন সম্মাতনি, িার কবমরও তিতন সব যদা সম্মাতনি।উমার ইবন খািাব রাতদয়াল্লাহু 

‘আনহু একদা দু’বযজক্তমক নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইতহ ওয়াসাল্লামমর মসজজমদ উচ্চস্বমর কো বলমি শুনমলন। তিতন 

িামদরমক বলমলন, সিামরা কারা? অেবা তিতন বলমলন, সিামরা সকাোকার? িারা বলমলা, আমরা িাময়ফবাসী। 

তিতন বলমলন, সিামরা িতদ মদীনাবাসী হমি, অবশযই আতম সিামামদর কমিার শাজস্ত তদিাম। সিামরা আল্লাহর 

রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইতহ ওয়াসাল্লামমর মসজজমদ উচ্চ্চঃস্বমর কো বমলমো!ইমাম বুখারী-রাতহমাহুল্লাহ-হাদীসটি 

বণ যনা কমরমেন।িখন আপতন নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইতহ ওয়াসাল্লামমর কবমরর সামমন উপতস্থি হমবন, িখন শান্ত 

ও গাম্ভীমি যর সামে দা াঁড়ান এবং এই বমল িামক সালাম তদন: وبركاته للا ورحمة للا رسول يا عليك السالم  (সহ আল্লাহর রাসূল! 

আপনার ওপর সালাম এবং আল্লাহর রহমি ও বরকি বতষ যি সহাক)। للا نبي يا عليك السالم  (সহ আল্লাহর নবী! আপনার 

ওপর সালাম)। خلقه من للا خيرة يا عليك السالم  (সহ আল্লাহর সব যমশ্রমি সটৃষ্ট, আপনার ওপর সালাম)। سيد يا عليك السالم  

المتقين وإمام المرسلين  (সহ সাইময়যদুল মুরসালীন ও ইমামুল মুিাকীন, আপনার ওপর সালাম)।আতম সাক্ষ্ী তদজে সি, 

আপতন তনশ্চয়ই তরসালাি সপা াঁমে তদময়মেন। আমানি আদায় কমরমেন। উম্মিমক নতসহি কমরমেন। জজহাদ 

কমরমেন আল্লাহর জমনয সতিযকামরর জজহাদ। একজন নবীমক িার উম্মমির পক্ষ্ সেমক সি উিম তবতনময় প্রদান 

করা হয় িার সিময় উিম তবতনময় আল্লাহ আপনামক দান করুন। د   َعلَى َصلِّ  اللَّه مَّ  َحمَّ ، آلِ  َوَعلَى م  د  َحمَّ َعلَى َصلَّْيتَ  َكَما م   

د   َعلَى وبَاِركْ  َمِجيد ، َحِميد   إِنَّكَ  إِْبَراِهيَم، آلِ  َوَعلَى إِْبَراِهيَم، َحمَّ ، آلِ  َوَعلَى م  د  َحمَّ َمِجيد   َحِميد   إِنَّكَ  إِْبَراِهيمَ  آلِ  َوَعلَى إِْبَراِهيَم، َعلَى  بَاَرْكتَ  َكَما م   (“সহ 

আল্লাহ! আপতন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইতহ ওয়া সাল্লামমর ওপর এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইতহ ওয়া 

সাল্লামমর বংশধ্রমদর ওপর রহমি বষ যণ করুন, সিরূপ আপতন ইবরাহীম ‘আলাইতহস সালাম এবং ইবরাহীম 

‘আলাইতহস সালামমর বংশধ্রমদর ওপর রহমি বষ যণ কমরমেন। তনশ্চয়ই আপতন অতি প্রশংতসি, অিযন্ত মি যাদার 

অতধ্কারী। সহ আল্লাহ! মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইতহ ওয়া সাল্লাম ও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইতহ ওয়া সাল্লামমর 

বংশধ্রমদর ওপর বরকি দান করুন সিমন বরকি দান কমরমেন ইবরাহীম ‘আলাইতহস সালাম এবং ইবরাহীম 

‘আলাইতহস সালামমর বংশধ্রমদর ওপর। তনশ্চয়ই আপতন অতি প্রশংতসি, অতি মি যাদার অতধ্কারী)। 

এসব শব্দ োড়া শরী‘আিসম্মি অনযানয শব্দ দ্বারাও আপতন সালাম তদমি পামরন। 

অিঃপর আপনার ডানতদমক সামানয সমর িান এবং রাসলূুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইতহ ওয়াসাল্লামমর খলীফা আবূ 

বকর তসদ্দীক রাতদয়াল্লাহু ‘আনহুমক সালাম তদন এভামব: خليفة يا عليك السالم وبركاته، للا ورحمة الصديق بكر  أبا يا عليك السالم  

الجزاء خير  والمسلمين اإلسالم وعن عنّا  للا جزاك الغار، في وثانيه -وسلم  عليه للا صلى- للا رسول . (সহ আবূ বকর তসদ্দীক, আপনার 

উপর আল্লাহর সালাম (শাতন্ত), রহমি ও বরকি নাতিল সহাক, সহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইতহ ওয়াসাল্লামমর 

খলীফা ও গুহায় িা াঁর তদ্বিীয়জন (সােী), আপনার ওপর শাতন্ত বতষ যি সহাক। আল্লাহ আপনামক আমামদর, 

ইসলামমর ও মসুতলমমদর পক্ষ্ সেমক উিম প্রতিদামন ভূতষি করুন)। অেবা এ জািীয় শব্দ বলুন।অিঃপর ডান 

তদমক আমরকিু সমর িান এবং আমীরুল মুতমনীন ‘উমার ফারূক রাতদয়াল্লাহু ‘আনহুমক সালাম তদন এভামব:السالم 

الجزاء خير والمسلمين اإلسالم وعن عنّا  للا جزاك الراشدين، الخلفاء ثاني يا عليك السالم وبركاته، للا ورحمة الفاروق عمر يا عليك  (সহ উমার 

ফারূক, আপনার ওপর সালাম (শাতন্ত), আল্লাহর রহমি ও বরকি নাতিল সহাক, সহ সখালাফাময় রামশদীমনর তদ্বিীয় 

খলীফা! আল্লাহ আপনামক আমামদর, ইসলামমর ও মুসতলমমদর পক্ষ্ সেমক উিম প্রতিদামন ভূতষি 

করুন)।এভামব আপনার মসজজমদ নববী, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইতহ ওয়াসাল্লাম ও িা াঁর দু’জন সােীর কবর 

তিয়ারি সম্পি হমলা।মহ তিয়ারিকারী ভাই! আপতন িখন আল্লাহর কামে দু‘আ করার ইো করমবন িখন 

মসজজমদ নববী শরীমফর সি সকামনা পাশ সেমক তদন ও রামির সি সকামনা সময় তকবলামখুী হময় দু‘আ করুন এবং 

তভড় মুক্ত জায়গা তনব যািন করুন। সকননা িা আপনার নফমসর জমনয তনতরতবতল হমব, আপনার তিন্তামক এক 

করমব ও আপনার অন্তরমক প্রশাতন্ত তদমব।মহান আল্লাহর কামে আপনার তনমজর জমনয ও আপনার মুসতলম 

ভাইমদর জমনয দুতনয়া ও আতখরামির কলযাণ প্রাে যনা করুন।মহ সম্মাতনি তিয়ারিকারী! দু‘আয় সীমালঙ্ঘন করা 

সেমক তবরি োকুন। এর তবতভি সুরুি রময়মে, সিমন: আপনার গায়রুল্লাহমক (আল্লাহ বযিীি অনয কাউমক) 

আহ্বান করা, িার কামে িাওয়া ও িার দ্বারা ফতরয়াদ করা। সকননা এগুমলা আল্লাহ ও িা াঁর রাসলূ সাল্লাল্লাহু 

‘আলাইতহ ওয়াসাল্লামমর আমদমশর পতরপন্থী, বরং িা আল্লাহর সামে তশরমকর অন্তভুযক্ত। সকননা আল্লাহ িা‘আলা 

আপনামক তিতন োড়া অনয কাউমক ডাকমি তনমষধ্ কমরমেন। তিতন বমলন,“কামজই সিামরা আল্লাহর সামে অনয 

কাউমক সডমকা না।”সূরা আল-জজন, আয়াি: ১৮।তিতন আরও বমলন,“আর িখন আমার বান্দাগণ আপনামক 

আমার সম্পমকয জজজ্ঞাসা করমব, আতম সিা তনশ্চয় তনকিবিী। আতম আহ্বানকারীর ডামক সাড়া সদই, িখন সস 

আমামক ডামক। সুিরাং িারা সিন আমার ডামক সাড়া সদয় এবং আমার প্রতি ঈমান আমন। আশা করা িায় িারা 

সটিক পমে িলমব।”সরূা আল-বাকারাহ, আয়াি: 186।তিতন আরও বমলন,“িার সিময় অতধ্ক পেভ্রষ্ট আর সক, সি 

আল্লাহর পতরবমিয এমন কাউমক ডামক, সি তকয়ামি তদবস পি যন্তও িার ডামক সাড়া সদমব না? আর িারা িামদর 

আহ্বান সম্পমকয উদাসীন।”[সূরা আল-আহকাফ, আয়াি: 5]ইবন আব্বাস রাতদয়াল্লাহু ‘আনহু সেমক বতণ যি হাদীমস 



  

  

রময়মে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইতহ ওয়াসাল্লাম বমলন,“িুতম িখন প্রাে যনা করমব িখন আল্লাহর কামেই প্রাে যনা 

করমব। আর িখন িুতম সাহািয িাইমব িখন আল্লাহর কামেই সাহািয িাইমব।”ইমাম তিরতমিী রাতহমাহুল্লাহ 

হাদীসটি বণ যনা কমরমেন। 

বরং আপতন বলুন: সহ আল্লাহ! আপনার নবীমক আমার বযাপামর শাফা‘আিকারী করুন। সহ আল্লাহ! আপনার 

নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইতহ ওয়াসাল্লামমর শাফা‘আি সেমক আমামক বজিি করমবন না। আর আল্লাহর শনকিয 

প্রাে যনা করুন নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইতহ ওয়াসাল্লামমর মহব্বি, িা াঁর প্রতি আপনার আনুগিয ও আপনার িাবিীয় 

সনক আমমলর উতসলায় তদময়। 

সহ তিয়ারিকারী ভাই! সজমন রাখুন, এভামব তিয়ারি করাই হমলা সালমফ সামলহীন- আল্লাহ িামদর সবার ওপর 

রহম করুন- এর আদশ য। 

যিসব স্থান যিয়ারত করা িাদয়ি 

মদীনা মুনাওওয়ারাহ ও মসজজমদ নববী শরীমফর বাইমর 

1- আল-বাকী: বাকী হমলা মদীনাবাসীমদর কবরস্থান সিখামন অমনক সাহাবী, িামব‘ঈ ও সৎপূব যসূরীগণমক-

আল্লাহুর সন্তুটষ্ট ও রহমি িামদর সবার ওপর-দাফন করা হময়মে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইতহ ওয়াসাল্লাম 

বাকীবাসীমদর তিয়ারি করমিন, িামদরমক সালাম তদমিন এবং িামদর জনয দু‘আ করমিন। 

আপতন িখন বাকীমি িামবন, িখন বাকীবাসীমদরমক সালাম তদন এবং আমামদর নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইতহ 

ওয়াসাল্লাম সিভামব বলমিন আপতনও সসভামব বলুন:« يَارِ  أَْهلَ  َعلَْيك مْ  السَّاَلم   ْؤِمنِينَ  ِمنَ  الّدِ لاََلِحق ونَ  للا   َشاءَ  إِنْ  َوإِنَّا ْسِلِميَن،َواْلـم   اْلـم  ، 

اْلعَافِيَةَ  َولَك م   لَنَا للاَ  أَْسأَل   » সহ কবরবাসী মুতমন ও মুসতলমগণ! আপনামদর ওপর সালাম। আল্লাহর ইোয় আমরাও 

আপনামদর সামে তমতলি হমবা। আমামদর ও আপনামদর জনয আল্লাহর কামে তনরাপিা প্রাে যনা করতে।ইমাম 

মুসতলম রাতহমাহুল্লাহ হাদীসটি বণ যনা কমরমেন।আর বাকীবাসীমদর জনয দু‘আ ও ইমস্তগফার করুন। এটিই হমে 

শরী‘আিসম্মি তিয়ারি।মহ মুসতলম ভাই! সকামনা কবরমক পা তদময় পারামনা বা িার উপর বসা সেমক সিকয 

োকুন। সকননা নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইতহ ওয়াসাল্লাম এর সেমক তনমষধ্ কমরমেন, িা াঁর বাণী:“সিামরা কবমরর তদমক 

তফমর সালাি আদায় কমরা না এবং িার ওপর বমসা না।”ইমাম মুসতলম রাতহমাহুল্লাহ হাদীসটি বণ যনা কমরমেন। 

আরও সিকয োকুন কবর স্পশ য করা অেবা িুম্বন করা অেবা কবমরর মাটি সনওয়া অেবা কবরবাসীমদরমক আহ্বান 

করা সেমক। সকননা িারা আপনার সকামনা উপকার বা ক্ষ্তির ক্ষ্মিা রামখ না। 

2- উহুদ িমুির শহীদগণ : এ িুিটি মুসতলম ও মুশতরকমদর মমধ্য সংঘটিি হময়তেল। এমি সিরজন সাহাবী 

রাতদয়াল্লাহু ‘আনহুম শহীদ হময়মেন। নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইতহ ওয়াসাল্লাম উহুমদর শহীদমদর তিয়ারি করমিন, 

িামদরমক সালাম তদমিন এবং িামদর জনয দু‘আ করমিন। সজমন রাখনু, এসব শহীদ দীমনর সহফািি করমি 

তগময় শহীদ হময়মেন, সুিরাং আমামদর উপর িামদর হক হমলা আমরা িামদর জনয দু‘আ করব ও িামদর সকমলর 

জমনয রাতদয়াল্লাহু আনহুম বলব। অিএব আপতন িখন িামদর তিয়ারি করমি িামবন, িামদরমক সালাম তদন 

সিভামব বাকী ও অনযানয মিৃমদর সালাম সদন। 

3- মসজজমদ কুবা: মসজজমদ কুবার তিয়ারি ও িামি সালাি আদায় করা শরী‘আিসম্মি। নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইতহ 

ওয়াসাল্লাম প্রমিযক সপ্তামহ সাওয়ারীমি আমরাহণ কমর অেবা পাময় সহাঁমি সসখামন সিমিন ও িামি সালাি আদায় 

করমিন। আর সি বযজক্ত সসখামন িামব এবং িামি সালাি আদায় করমব িার জনয রময়মে উমরার নযায় সাওয়াব। 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইতহ ওয়াসাল্লাম বমলন,“সি তনমজর ঘমর পতবত্রিা অজযন করমলা, অিঃপর কুবা 

মসজজমদ এমস সকামনা সালাি পড়মলা, িার জনয রময়মে উমরার নযায় সাওয়াব।”ইমাম ইবন মাজাহ রাতহমাহুল্লাহ 

হাদীসটি বণ যনা কমরমেন। 

অিএব, সহ মসুতলম ভাই! এ মহান কলযাণ সিন আপনার েুমি না িায়। 



  

  

নবী সাল্লাল্লাহ ু‘আলাইযহ ওয়াসাল্লাদমর মসজিে 

যিয়ারতকারীর িনয কযতপয় সতককতা ও 

যনদেকশনা: 

সহ তিয়ারিকারী সম্মাতনি ভাই! 

* নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইতহ ওয়াসাল্লামমর মসজজমদ অেবা অনয সি সকামনা মসজজমদ প্রমবশ ও সবর হওয়ার সময় 

বতণ যি দু‘আ পড়মি িত্নবান সহান। 

* রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইতহ ওয়াসাল্লামমক সালাম সদয়ার সময় মাো ঝুাঁকামবন না; বরং ধ্ীরিা, আদব ও 

গাম্ভীমি যর সামে দা াঁড়ান। 

* সদয়াল বা খুাঁটি বা মসজজমদ নববীর দরজা বা তমম্বার বা তমহরাব বা নবীর হুজরার (ঘমরর) জানালা বরকমির 

উমদ্দমশয স্পশ য করমবন না। সকননা এরূপ করা জাময়ি সনই। 

ইমাম নববী-রাতহমাহুল্লাহ-(‘আল-মাজমু‘, 8/257) গ্রমন্থ হাি দ্বারা রাসলূ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইতহ ওয়াসাল্লামমর কবর 

স্পশ য করা সম্পমকয বমলন, “িার অন্তমর উদয় হয় সি, হামি কবর স্পশ য করা প্রভৃতি অতধ্ক বরকিময়, িা িার 

অজ্ঞিা ও উদাসীনিার প্রমাণ। সকননা, বরকি সকবল শরী‘আিসম্মি কামজই রময়মে। আর শবধ্ কামজর 

(শরী‘আমির) তবমরাতধ্িায় তকভামব কলযাণ অজযন করা িায়!” 

সহ তিয়ারিকারী ভাই! সজমন রাখুন, তিয়ারি দীঘ য বা হ্রস্ব তনতদযষ্ট সকামনা সময় অনুরূপ কম বা সবতশ তনতদযষ্ট সকামনা 

সালামির সামে সম্পকৃ্ত নয়। এ োড়াও কিক ভুল রময়মে িা মসজজমদ নববী শরীফ তিয়ারিকারীমদর হময় োমক, 

সিমন িারা ধ্ারনা কমর সি, সসখামন তনতদযষ্ট সংখযক সালাি হয়ি িতল্লশ ওয়াক্ত বা এ ধ্রমনর তকেু পড়া জরুতর। 

সকউ সকউ এজনয তনমজমক এবং িারা িার সামে োমক িামদরমক কমষ্ট সফমল সদয়। এটি ভুল। সকননা নবী 

সাল্লাল্লাহু ‘আলাইতহ ওয়াসাল্লাম সেমক সালামির সকামনা সংখযা প্রমাতণি সনই িা তিয়ারিকারীমক িা াঁর মসজজমদ 

পড়মি হমব। সুিরাং সালাি কম বা সবতশ িাই আপনার পমক্ষ্ সহজ হয় িাই আদায় করুন। 

আর রাসূলূল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইতহ ওয়াসাল্লামমর মসজজমদ িতল্লশ ওয়াক্ত সালাি আদাময়র বযাপামর সি হাদীসটি 

রময়মে িা মুসনামদ আহমমদ আনাস ইবন মাতলক রাতদয়াল্লাহ ‘আনহু সেমক বতণ যি হময়মে। নবী সাল্লাল্লাহু 

‘আলাইতহ ওয়াসাল্লাম বমলন,“সি আমার মসজজমদ িতল্লশ ওয়াক্ত সালাি আদায় করমব, এক সালািও িার সেমক 

েুিমব না, িার জমনয জাহািাম সেমক মজুক্ত ও আিাব সেমক নাজাি তলখা হমব এবং সস তনফাক সেমক মুক্ত হমব।”এ 

হাদীসটি দ‘ঈফ।আমরকটি হাদীস িা ইমাম তিরতমিী রাতহমাহুল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইতহ ওয়াসাল্লাম সেমক 

সংকলন কমরমেন, তিতন বমলন:“সি আল্লাহ িা‘আলার জমনয (একাধ্ামর) িতল্লশ তদন জামামির সমে িাকবীমর 

উলা (প্রেম িাকবীর) সপময় সালাি আদায় করমব, িার জমনয দুটি মুজক্ত তলখা হমব: জাহািাম সেমক মুজক্ত ও 

তনফাক সেমক মুজক্ত।”এ হাদীসটি নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইতহ ওয়াসাল্লাম সেমক সহীহ সূমত্র বতণ যি। 

সহ তিয়ারিকারী ভাই! কামজই আতম আপনামক অতসয়ি করতে সি, এখামন বা আপনার সদমশ সিখামন োকুন এই 

হাদীমস আমল কমর এই মুজক্ত অজযন করুন। 

* তনয়ম হমে, দু‘আকারী দু‘আর সময় তকবলামুখী হমব। তকন্তু কিক মানুষ মসজজমদ নববীর সকামনা পামশ দা াঁতড়ময় 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইতহ ওয়াসাল্লামমর কবর শরীমফর তদমক তফমর দুই হাি িুমল আল্লাহর কামে দু‘আ 

কমরন। এই আমল পূব যবিী উম্মি, ইমাম ও সম্মাতনি আমলমমদর সেমক পাওয়া িায়তন। অিএব, তিয়ারিকারী 

ভাই! এসব কাজ সেমক তবরি োকুন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইতহ ওয়াসাল্লামমর সাহাবী, িামব‘ঈ ও 

সৎপূব যসূরী মুতমনগমণর জমনয িা িমেষ্ট হময়মে িাই সিন আপনার জমনযও িমেষ্ট হয়। সকননা দু‘আর তকবলা 

শুধু্ই কা‘বা। 

* নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইতহ ওয়াসাল্লামমর জনয দু‘আ তলমখ িা হুজরার জানালায় বা রাওজায় অেবা মসজজমদ নববীর 

সকামনা পামশ সরমখ সদয়া জাময়ি সনই। সকননা এগুমলা গতহযি ও অচ্বধ্ কাজ। অনরুূপ পতৃেবীর তবতভি প্রান্ত 

সেমক এগুমলা বহন করা ও িা মসজজমদ নববীমি সপৌৌঁমে সদওয়াও না-জাময়ি। 



  

  

* কবর শরীফ িাওয়াফ করা জাময়ি সনই। সকননা িাওয়াফ একটি ইবাদি, িা আল্লাহর তনমদযমশর প্রতি সম্মান ও 

আনুগিয প্রদশ যনবশি কা‘বা োড়া সকাোও সম্পাদন করা জাময়ি সনই। 

তিয়ারিকারী ভাই! মদীনা মনুাওওয়ারামি োকাকালীন সবতশ সবতশ ইবাদি ও ভামলা কাজ করমি উদযমী সহান। 

মসজজমদ নববীমি ফরি সালাি জামা‘আমির সামে আদায় করমি সমিষ্ট োকুন, রাওজা শরীমফ সবতশ পতরমামণ 

নফল সালাি আদায় করুন -িতদ িা আপনার জনয সহজ হয়- সকননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইতহ ওয়াসাল্লাম 

সেমক সাবযস্ত আমে। তিতন বমলমেন, 

“আমার ঘর ও তমম্বার-এর মধ্যবিী স্থান জািামির বাগানগুমলার একটি বাগান।” 

হাদীসটি বুখারী ও মুসতলম রাতহমাহুমাল্লাহ বণ যনা কমরমেন। 

মসজজমদর অনযানয স্থান বামদ এ স্থানমক এ গুমণ গুণাতিি করা িার ফতিলি ও স্বািমযযর প্রমাণ বহন কমর। 

সুিরাং সিলামিতল অেবা মুসতল্লমদর কষ্ট সদওয়া োড়া সসখামন নফল সালাি, আল্লাহর তিতকর ও কুরআন 

তিলাওয়াি করমি সিষ্টা করুন। সকননা, সি আল্লাহর সন্তুটষ্টর উমদ্দমশয সকামনা জজতনস িযাগ করমব আল্লাহ িামক 

িার সিময় উিম জজতনস দান করমবন। 

িমব ফরি সালাি সামমনর কািামর আদায় করা উিম। সকননা নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইতহ ওয়াসাল্লাম 

বমলমেন,“পুরুষমদর সমব যািম কািার হমে প্রেমটি আর সবমিময় তনকৃষ্ট হমে সশমষরটি।”হাদীসটি ইমাম মুসতলম 

রাতহমাহুল্লাহ বণ যনা কমরমেন। 

রাসূলুল্লাহ ্সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম আরও বমলমেন 

“সলামকরা িতদ আিান সদয়া ও সালামি প্রেম কািামর দা াঁড়ামনার ফিীলি জানি, আর এ ফিীলি অজযন করার 

জনয লিাতর বযিীি অনয সকামনা (তবকল্প) বযবস্থা না সপি িাহমল অবশযই িারা লিাতরর সাহািয তনি।” 

হাদীসটি বুখারী ও মুসতলম রাতহমাহুমাল্লাহ বণ যনা কমরমেন। 

وا» অে «يَْستَِهم  য িারা লিাতর করি। 

সজমন রাখুন, মসজজমদ নববীমি এক সালাি মসজজদুল হারাম বযিীি অনযানয মসজজমদ এক হাজার সালামির 

সিময় উিম। সকননা, মসজজদুল হারামম এক সালাি অনযানয মসজজমদ এক লক্ষ্ সালামির সিময় উিম। রাসূলূল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম বমলমেন,“আমার এই মসজজমদ এক সালাি অনযানয মসজজমদর হাজার সালাি 

অমপক্ষ্া উিম, িমব মসজজদলু হারাম বযিীি। আর মসজজদুল হারামমর এক সালাি অনযানয মসজজমদর এক 

লক্ষ্ সালাি অমপক্ষ্া উিম।”ইবন মাজাহ ও আহমদ রাতহমাহুমাল্লাহ হাদীসটি বণ যনা কমরমেন। 

কুরআন তিলাওয়াি, আল্লাহর তিতকর, সশাকর, হামদ ও সাদাকাহ সবতশ সবতশ করুন এবং আপনার জনয সহজ 

হমল মসজজমদ নববীমি ই‘তিকাফ করুন। 

দীমনর সকামনা তবষয় িখন আপনার কামে কটিন লাগমব, িখন আপতন আমলমমদর জজজ্ঞাসা করুন। সিমন 

মসজজমদ নববীর সম্মাতনি মাশাময়খ ও তশক্ষ্কগণ। মহান আল্লাহর তনমনাক্ত বাণীর অনসুরণামে য।“সিুরাং সিামরা 

জ্ঞানীমদরমক জজজ্ঞাসা কর, িতদ সিামরা না জান।”[সূরা আল-আতম্বয়া, আয়াি: 7] 

“সুিরাং সিামরা জ্ঞানীমদরমক জজজ্ঞাসা কর, িতদ সিামরা না জান।” 

[সূরা আল-আতম্বয়া, আয়াি: 7] 

* অেবা (প্রশ্নকারীমদর তনমদযশনা তবষয়ক কাি যালয়) এর সফামন কল করুন, িা মসজজমদ নববীর সগিসমূমহর পামশ 

ও অনযানয স্থামন রময়মে। আপতন িামি তিয়ারি, হজ ও উমরা তবষময় আপনার প্রময়াজনীয় উির সপময় িামবন--

ইনশাআল্লাহ-। 

* আপনার দীতন তবষয় জানমি মসজজমদ নববী শরীমফর সম্মাতনি তশক্ষ্কগণ সিসব ইলতম পািদান কমরন িামি 

উপতস্থি সহান এবং নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইতহ ওয়াসাল্লামমর তনমনাক্ত হাদীমস শাতমল সহান।“সি আমার এই মসজজমদ 

সকামনা কলযাণ সশখা বা সশখামনার জনয আসল সস আল্লাহর রাস্তায় জজহাদরি বযজক্তর মি যাদাসম্পি। আর সি 

অনয সকামনা উমদ্দমশয আসল, সস অপমরর সম্পমদ সলালুপ দৃটষ্ট তনমক্ষ্পকারীর িুলয।”হাদীসটি ইবন মাজাহ, 

আহমদ ও মুসিাদরাক গ্রমন্থ হাতকম-আল্লাহ সবার উপর রহম করুন-বণ যনা কমরমেন। 



  

  

“সি আমার এই মসজজমদ সকামনা কলযাণ সশখা বা সশখামনার জনয আসল সস আল্লাহর রাস্তায় জজহাদরি বযজক্তর 

মি যাদাসম্পি। আর সি অনয সকামনা উমদ্দমশয আসল, সস অপমরর সম্পমদ সলালুপ দৃটষ্ট তনমক্ষ্পকারীর িুলয।” 

হাদীসটি ইবন মাজাহ, আহমদ ও মুসিাদরাক গ্রমন্থ হাতকম-আল্লাহ সবার উপর রহম করুন-বণ যনা কমরমেন। 

ইলম অমিষী ভাই! আপতন মসজজমদ নববীর প্রশস্ত হমল অবতস্থি তবশাল লাইমেতর পতরদশ যন করমি ভুলমবন না, 

িা খামদমুল হারামাইন শারীফাইন বাদশাহ ফাহাদ রাতহমাহুল্লাহ কিৃযক মসজজমদ নববীর সম্প্রসারণ অংমশর 

পজশ্চম পামশ অবতস্থি। সসখামন ওিার এমেমলির নং ১০। িামি আপতন এমন তকেু অবশযই পামবন িা আপনামক 

উপকার করমব। 

তিয়ারিকারী ভাই! আপতন িতদ পাণ্ডুতলতপর প্রতি তবমশষ আগ্রহী সহান, িাহমল ‘উসমান ইবন ‘আফফান 

রাতদয়াল্লাহু ‘আনহু সগমি পাণ্ডুতলতপ সংক্রান্ত তবমশষ তবভাগ পতরদশ যন করুন, িা (বিযমান) মসজজমদ নববী 

শরীমফর মাঝখামন সসৌদী আরমবর প্রেম সম্প্রসারণ অংমশর সশষপ্রামন্ত অবতস্থি। 

সসখামন আরও রময়মে তনমদযশনামূলক অতডও ও তভতডও তনম যাণ কাি যালয়, িা খামদমুল হারামাইন বাদশাহ ফাহাদ-

রাতহমাহুল্লাহ-এর সম্প্রসারণ অংমশ ‘উমার ইবন খািাব রাতদয়াল্লাহু ‘আনহু নামী 17 নং সগমি অবতস্থি। কাি যালয়টি 

তিয়ারিকারীগণ খাতল কযামসি/সপনড্রাইভ অেবা তসতড অেবা হাডযতডে সপশ করমল িামি মসজজমদ নববীর দারস 

(পাি), খুিবা ও সালািসমূহ তবনামমূলয সরকডয কমর সদন। অনুরূপভামব পূব য তদমকর 24 নং ও পজশ্চম তদমকর 16 

নং সগমি নারী গ্রন্থাগার ও 28 নং সগমি নারী অতডও লাইমেতর রময়মে। 

* সামমন অগ্রসর সহান, প্রেম কািার িারপর প্রেম কািার পূণ য করুন। আর প্রমবশদ্বামর, িলািমলর পমে, তসাঁতড়মি 

ও দরজায় বসমবন না। সকননা এমি আপতন মসজজমদর প্রমবশদ্বার বি কমর তদমবন, িার ফমল মানুমষরা 

মসজজমদর সভির প্রশস্তিা োকা সমেও িার বাইমর সালাি আদায় করমি বাধ্য হমবন।বরং আপতন ও আপনার 

মুসতল্ল ভাইময়রা কািারগুমলামক একটির সমে অপরটি তমলামি িত্নশীল সহান এবং তনমজমদর মামঝ কািারগুমলা 

পরপর কমর তনন, সিন কািারগুমলা তমমল িায় ও পূণ য হয় এবং সকল মুসতল্লমক মসজজমদর সভিমর অন্তভুযক্ত কমর 

সনয়। 

বরং আপতন ও আপনার মসুতল্ল ভাইময়রা কািারগুমলামক একটির সমে অপরটি তমলামি িত্নশীল সহান এবং 

তনমজমদর মামঝ কািারগুমলা পরপর কমর তনন, সিন কািারগুমলা তমমল িায় ও পূণ য হয় এবং সকল মুসতল্লমক 

মসজজমদর সভিমর অন্তভুযক্ত কমর সনয়। 

িখন আপতন প্রেম কািারগুমলামি অেবা রাওজা শরীমফ সালাি আদায় করার ইো কমরন, িখন সকাল-সকাল 

মসজজমদ নববীমি হাজজর সহান। তবলমম্ব হাজজর হময় অিঃপর মানুমষর ঘাড় তডতেময়, মসুতল্লমদর সামমন িমল ও 

িামদর সমে সিলামিতল কমর সামমন এমগামবন না। সকননা এমি রময়মে মুসল্লীমদর কষ্ট। আর মুসতলমমদরমক কষ্ট 

সদওয়া জামিয় সনই। 

নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইতহ ওয়াসাল্লাম জমু‘আর তদন এক বযজক্তমক সদখমলন সি, সস মানুমষর ঘামড়র উপর তদময় 

সামমন কািামরর তদমক এতগময় িামে। নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইতহ ওয়াসাল্লাম িখন তমম্বামর খুিবা তদজেমলন। তিতন 

খুিবা বি কমর সলাকটিমক সমম্বাধ্ন কমর বলমলন,“বমসা, িুতম কষ্ট তদময়মো ও সদরীমি এমসমো।”[হাদীসটি ইবন 

মাজাহ ও আহমদ রাতহমাহুমাল্লাহু বণ যনা কমরমেন] 

“বমসা, িুতম কষ্ট তদময়মো ও সদরীমি এমসমো।” 

[হাদীসটি ইবন মাজাহ ও আহমদ রাতহমাহুমাল্লাহু বণ যনা কমরমেন] 

অে যাৎ িুতম মানুমষর ঘাড় তডতেময় িামদরমক কষ্ট তদময়মো। آنيت অে যাৎ িুতম আসমি সদরী কমরমো, অেি িুতম 

আমগর কািামর আগ্রহী হমল সিামার উপর জরুতর তেল সদরী না কমর সকাল-সকাল আসা। 

* মুসতল্লমদর সামমন তদময় অতিক্রম করমবন না। সকননা নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইতহ ওয়াসাল্লাম সেমক এ বযাপামর 

তনমষধ্াজ্ঞা এমসমে। িা াঁর বাণী:“িতদ মুসতল্লর সামমন তদময় অতিক্রমকারী জানি সি, িার ওপর কী (পতরমাণ পাপ) 

রময়মে, িাহমল িার পমক্ষ্ মুসতল্লর সামমন তদময় অতিক্রম করার সিময় িতল্লশ (তদন/মাস/বের) দা াঁতড়ময় োকা উিম 

হি।”আবূ নাদার বমলন, তিতন িতল্লশ তদন বা মাস বা বের কী বলমলন আতম জাতন না।হাদীসটি ইমাম বুখারী 

রাতহমাহুল্লাহ বমলমেন।ইমাম ইবন হাজার রাতহমাহুল্লাহ ‘ফািহুল বারী’ (1/585) গ্রমন্থ বমলন,িা াঁর বাণী: ( يَِقفَ  أَنْ  لََكانَ   

ينَ أَْربَعِ  ) “িতল্লশ অমপক্ষ্া করা” অে যাৎ অতিক্রমকারী িতদ জানি মুসতল্লর সামমন তদময় অতিক্রম করমল কী পতরমাণ 



  

  

গুনাহ হমব, িাহমল সস (অতিক্রম না কমর) উমল্লতখি সময় পি যন্ত অমপক্ষ্া করামক গ্রহণ করি, সিন িামক উক্ত 

গুনাহ স্পশ য না কমর। 

“িতদ মুসতল্লর সামমন তদময় অতিক্রমকারী জানি সি, িার ওপর কী (পতরমাণ পাপ) রময়মে, িাহমল িার পমক্ষ্ 

মুসতল্লর সামমন তদময় অতিক্রম করার সিময় িতল্লশ (তদন/মাস/বের) দা াঁতড়ময় োকা উিম হি।” 

আবূ নাদার বমলন, তিতন িতল্লশ তদন বা মাস বা বের কী বলমলন আতম জাতন না। 

হাদীসটি ইমাম বুখারী রাতহমাহুল্লাহ বমলমেন। 

ইমাম ইবন হাজার রাতহমাহুল্লাহ ‘ফািহুল বারী’ (1/585) গ্রমন্থ বমলন, 

িা াঁর বাণী: ( أَْربَِعينَ  يَِقفَ  أَنْ  لََكانَ  ) “িতল্লশ অমপক্ষ্া করা” অে যাৎ অতিক্রমকারী িতদ জানি মুসতল্লর সামমন তদময় 

অতিক্রম করমল কী পতরমাণ গুনাহ হমব, িাহমল সস (অতিক্রম না কমর) উমল্লতখি সময় পি যন্ত অমপক্ষ্া করামক 

গ্রহণ করি, সিন িামক উক্ত গুনাহ স্পশ য না কমর। 

* তিয়ারিকারী ভাই! পতরষ্কার-পতরেি োকুন, সুগতি বযবহার করুন এবং শরীর ও কাপড় সেমক দুগ যি দরূ করমি 

সমিষ্ট সহান। সকননা মানব সন্তান িার দ্বারা কষ্ট পায় তফতরশিাগণও িার দ্বারা কষ্ট পায়। 

* মসজজদ ও িার আতেনার পতরোর-পতরেিিা রক্ষ্া করুন। মসজজমদ নববীমি অবস্থানরি আপনার মুসতল্ল 

ভাইমদরমক মসজজমদর সলামর অেবা সদয়ামল অেবা প্রােমণ েুে ুসফমল ও নাক সঝমড় (সিষ্মা সফমল) কষ্ট তদমবন 

না। আপতন মসজজমদ নববীর মি যাদা অনভুব করুন। আপনার জানা উতিি সি, মসজজমদ েুে ুসফলা গুনামহর 

কাজ। সিমন নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইতহ ওয়াসাল্লাম িা াঁর বাণীমি এর সংবাদ তদময়মেন,“মসজজমদ েুে ুসফলা গুনামহর 

কাজ। আর িার কাফফারাহ (প্রতিকার) হমে িা দাতবময় সদওয়া (মুমে সফলা)।”হাদীসটি বুখারী ও মুসতলম 

রাতহমাহুল্লাহ বণ যনা কমরমেন। 

“মসজজমদ েুে ুসফলা গুনামহর কাজ। আর িার কাফফারাহ (প্রতিকার) হমে িা দাতবময় সদওয়া (মুমে সফলা)।” 

হাদীসটি বুখারী ও মুসতলম রাতহমাহুল্লাহ বণ যনা কমরমেন। 

আপনার সন্তানমদরমক মসজজমদ হাতস-িামাশা, সখলাধু্লা ও তিল্লা-ফাল্লা করমি সেমড় তদমবন না। সকননা এসব 

কাজ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইতহ ওয়াসাল্লামমর মসজজমদর আদমবর সমে মানানসই নয়। 

* তভমড়র জায়গাসমূহ পতরহার করুন এবং মসজজমদর প্রশস্ত জায়গার তদমক অগ্রসর সহান। সজমন রাখুন, 

মসজজমদর সি সকামনা জায়গায় সালাি আদায় করমল িার সাওয়াব অজজযি হমব। 

* তিয়ারিকারী ভাই! আপনার সালাি আদায় সশমষ অমপক্ষ্া করুন, সালামির পমর হাদীমস উতল্লতখি সদা‘আসমূহ 

পাি করুন এবং ফরি সালামির সামে সামে তবমশষ কমর তভমড়র স্থামন ও সমময় নফল সালাি আদাময় দ্রিু না 

করুন, সিন িারা অসুস্থ ও িামদর দ্রিু সবর হওয়ার প্রময়াজন রময়মে িামদরমক আপতন সমর তগময় সুমিাগ তদমি 

পামরন এবং মসুতল্লর সামমন তদময় অতিক্রম করমল িার সি সমসযা হয় িামি আপতন পতিি না সহান। 

* আপতন পতবত্র রাওজায় মতহলামদর সালামির জনয সা াঁিামনা পদযা সিালার সময় ধ্ীরস্থীর োকুন, সদৌড়ামদৌতড় ও 

ধ্াক্কাধ্াতক্ক না করুন। 

* মসজজমদ নববীর বাইমর মুসহাফ তনময় িামবন না। সকননা িা সসখামনই ওয়াকফকৃি। 

* মুসহামফর আলতমরাসমূমহ সহলান তদমবন না, িার পামশ আপনার জমুিা রাখমবন না এবং আল্লাহর তকিামবর 

সম্মানামে য িার উপর তদময় তডতেময় িামবন না। 

* আপতন সিখামনই জমুিা রাখুন, সস স্থানটি ভামলাভামব তিমন রাখুন।মিসব বমে বা িার ওপমর জমুিা রাখা হয় 

িার সবক’টিমি নাম্বার সদওয়া আমে। আপনার কাজ শুধু্ নাম্বারটি সজমন রাখা, িামি জমুিা তনমি সসখামন সহমজ 

ও আসাতনর সমে তফমর আসমি পামরন। 

সিসব বমে বা িার ওপমর জমুিা রাখা হয় িার সবক’টিমি নাম্বার সদওয়া আমে। আপনার কাজ শুধু্ নাম্বারটি 

সজমন রাখা, িামি জমুিা তনমি সসখামন সহমজ ও আসাতনর সমে তফমর আসমি পামরন। 



  

  

* সহ তিয়ারিকারী ভাই! সজমন রাখনু, মসজজমদ নববী ও অনযানয মসজজদ ইবাদমির জমনয শিতর করা হময়মে। 

সুিরাং িামক ঘুম, তভক্ষ্া বা হারামনা জজতনস সখা াঁজার স্থান বানামবন না। 

* মসজজমদর তবতভি জায়গায় স্থাতপি পান করার পাতনর টিপকল ও জমজমমর পাতনর জারগুমলামক অিুর জনয 

বযবহার করমবন না। অনুরূপভামব মসজজমদর তবোনাসমূহমক বাতলশ বা কম্বল তহমসমব বযবহার করমবন না। 

মসজজমদ নববী শরীমফর আতেনাসমূহ তবোনা বানামনা সেমক তবরি োকুন। 

* মসজজমদ নববীর প্রােমণ ও িার সংতিষ্ট জায়গায় ধ্ূমপান করা তনমষধ্। সি এমি আক্রান্ত হময়মে িার উতিি 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লামমর মসজজমদ আল্লাহর কামে আকুতি-তমনতি করা, সিন তিতন িামক িা 

িযাগ করার িাওতফক দান কমরন। আরও জানা জরুতর সি, আমলমগণ তবতড়-তসগামরি তবজক্র ও ধ্ূমপান করা হারাম 

ফমিায়া তদময়মেন। কামজই ধ্ূমপান করা পাপ। আর আপতন সিা এমসমেন সাওয়াব বজৃি করমি, সুিরাং পাপসমূহ 

পতরহার করুন। 

* মসজজমদ নববীর সকল দরজা নামকরণ করা ও নাম্বার সদওয়া আমে। সহ তিয়ারিকারী ভাই! আপতন সি দরজা 

তদময় প্রমবশ করমেন সস দরজার নাম অেবা নাম্বার সজমন তনন, সিন মসজজদ সেমক সবর হওয়ার সময় সসখামন 

তফমর আসমি পামরন। 

* আপতন িখন মসজজমদর দরজার কামে তভড় সদখমবন, িখন তভড় হালকা না হওয়া পি যন্ত মসজজমদ তকেুক্ষ্ণ 

অমপক্ষ্া করুন। 

* সবর হওয়ার সময় আপনার বাম পা এমগামি ভুলমবন না এবং মসজজদ সেমক সবর হওয়ার সদা’আ পড়ুন, আর 

সসটি হমে,« فضلك أبواب لي وافتح ذنوبي  لي اغفر اللهم محمد، على وسلم صل اللهم للا، بسم » (তবসতমল্লাহ, সহ আল্লাহ! আপতন 

মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইতহ ওয়াসাল্লামমর ওপর সালাি ও সালাম বষ যণ করুন। সহ আল্লাহ আপতন আমার 

গুনাহসমূহ মাফ করুন এবং আপনার অনগু্রমহর দরজাসমূহ আমার জনয খুমল তদন।”হাদীসটি তিরতমিী, ইবন 

মাজাহ ও আহমদ বণ যনা কমরমেন। এ হাদীমসর একটি শামহদ (সমে যক) ইমাম মুসতলমমর সহীহ গ্রমন্থ রময়মে। 

« فضلك أبواب لي وافتح ذنوبي لي اغفر اللهم محمد، على وسلم صل اللهم للا، بسم » (তবসতমল্লাহ, সহ আল্লাহ! আপতন মুহাম্মদ 

সাল্লাল্লাহু ‘আলাইতহ ওয়াসাল্লামমর ওপর সালাি ও সালাম বষ যণ করুন। সহ আল্লাহ আপতন আমার গুনাহসমূহ মাফ 

করুন এবং আপনার অনুগ্রমহর দরজাসমূহ আমার জনয খুমল তদন।” 

হাদীসটি তিরতমিী, ইবন মাজাহ ও আহমদ বণ যনা কমরমেন। এ হাদীমসর একটি শামহদ (সমে যক) ইমাম মুসতলমমর 

সহীহ গ্রমন্থ রময়মে। 

* আমরা আপনামক পরামশ য তদজে সি, আপতন সি বাসায় উমিমেন িার একটি তভজজটিং কাডয সংগ্রহ কমর তনন, 

সিন িা আপনার বাসা না সিনার সময় বযবহার করমি পামরন। 

* মসজজমদ নববীমি সরাগী পাওয়া সগমল এমু্বমলমন্সর প্রময়াজন হয়। অিএব আপতন দ্রিু মসজজমদ নববী শরীমফর 

সগমি অবস্থানরি দাতয়ত্বশীলমদর সংবাদ তদন অেবা সি সকামনা ওয়যারমলস বাহক ও কম যিারীমক জানান। 

* মসজজমদ নববীর োদ জমুআর সালামির জমনয সারা বের আর তবতভি সমৌসুমম (সিমন হজ ও উমরার সময়) 

পাাঁি ওয়াক্ত সখালা োমক। তিয়ারিকারী ভাই! িখন আপতন মসজজমদ নববীর তনিিলায় তভড় সদখমবন, তসাঁতড় সবময় 

োমদ উিুন, সসখামন প্রশস্ত জায়গা পামবন-ইনশাআল্লাহ-। 

* প্রতিবিী ও বয়েমদর জমনয মসজজমদ নববীর পজশ্চম পামশ্ব য ৮ নং সগমি “মসজজমদ নববীর দরজা তবষয়ক 

কাি যালয়”-এ ট্রতলর বযবস্থা রময়মে, িা মুখামপক্ষ্ীমদরমক িামদর আবাস্থল-সহামিল অেবা িামদর গাড়ী সেমক 

মসজজমদ নববীমি আনা-সনয়ার জমনয িামদর অবস্থানকালীন পুমরা সমময়র জমনয প্রদান করা হয়। 

* তফকহী মিমভদ সেমক দমূর োকার জমনয মসজজমদর সামমনর প্রােমণ তভমড়র সময় সালাি আদায়কামল ইমাম 

সেমক এতগময় িামবন না। 

* মসজজমদ নববীমি দাতয়ত্বশীলমদর পরামশ য সেমক উপকৃি হওয়ার সিষ্টা করুন, িামদরমক আপনার সসবা ও 

আরামমর তবষয়গুমলা সহজ করার জমনয তনময়াগ করা হময়মে। 

* খুব সবতশ আকুতি-তমনতি ও সদা’আ করুন এবং সতিযকার িাওবা কমর আল্লাহর সামে অেীকারমক দৃঢ় করুন। 

সজমন রাখুন, মহান আল্লাহর সামে আদমবর প্রকৃি রূপ হমে, িা াঁমক মহব্বি করা, সম্মান করা ও িা াঁর জনয 



  

  

সদা’আমক একতনি করা। আর নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইতহ ওয়াসাল্লামমর সামে আদমবর প্রকৃি রূপ হমে, িা াঁর সুিি 

ও আদশ য অনুসরণ করা, িা াঁর পরবিীমি িা াঁর সাহাবীমদর আদমশ যর ওপর িলা এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইতহ 

ওয়াসাল্লামমর মিুৃযর পরও িা াঁর সমে আদব রক্ষ্া করা। 

* সহ তিয়ারিকারী ভাই, সব যমশষ আপনামক বলব, আমামদর নবী ও সরদার মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইতহ 

ওয়াসাল্লামমর প্রতি সবতশ সবতশ সালাি ও সালাম পাি করুন। ‘আমর ইবন ‘আস রাতদয়াল্লাহু ‘আনহু সেমক বতণ যি, 

তিতন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইতহ ওয়াসাল্লামমক বলমি শুমনমেন,“সি আমার ওপর একবার সালাি পাি করমব 

তবতনমময় আল্লাহ িার ওপর দশবার রহমি বষ যণ করমবন।”হাদীসটি মুসতলম ও অনযানযগণ বণ যনা কমরমেন। 

“সি আমার ওপর একবার সালাি পাি করমব তবতনমময় আল্লাহ িার ওপর দশবার রহমি বষ যণ করমবন।” 

হাদীসটি মুসতলম ও অনযানযগণ বণ যনা কমরমেন। 

সবতশ পতরমামণ হাদীমস বতণ যি তিতকর করুন, আল্লাহর কামে তবনয়ী সহান ও িা াঁর কামে আশ্রয় িান। সকননা আপতন 

এমন স্থামন রময়মেন সিখামন দু‘আ কবুল হওয়ার আশা করা িায়। আপতন আপনার তপিামািা, পতরবার-পতরজন, 

সন্তান-সন্ততি ও পতৃেবীর সব যমত্র তবদযমান আপনার মুসতলম ভাইমদর জনয দু‘আ করমি ভুলমবন না। 

আল্লাহ আমামদর নবী মুহাম্মামদর ওপর, িার পতরবার ও িার সকল সাহাবীর ওপর শাতন্ত বষ যণ করুন। 
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