
দাওয়াহ,  ইরশাদ, ওয়াকফ ও ধম িবষয়ক ম ণালয় 
গেবষণা ও কাশনা িবষয়ক উপ- ম ণালয়             

সৗিদ আরব 
 

মদীনা শরীেফর ফযীলত ও 
িযয়ারেতর আদবসমূহ 

সংকলন  
ডঃ লায়মান িবন সােলহ িবন আ ুল 

আযীয আল আযীয আল ন                                  
অধ াপক, আল- ইমাম মুহা াদ িবন সউদ  

ইসলািমক ইউিনভািসিট 
অ বাদ  

িকং আ ু াহ অ বাদ ও আরিবকরণ ইনি িটউট 
رة وآداب املدينة فضل( )البنغالية للغة الز  



 

2 

ِحيمِ  ِن ٱلرَّ ۡحَمٰ ِ ٱلرَّ َّ  بِۡسِم ٱ
পরম ক ণাময় দয়ালু আ াহর নােম  

 করিছ। মদীনা শরীফ. . . এিট রাসূল 
মyহা াদ সা া া    আলাইিহ ওয়া সা াম -
এর মদীনা শরীফ. . . এবং এিট হযরত 
মুহা াদ মু ফা সা া া  আলাইিহ ওয়া 
সা ােমর িহজরেতর ান। তার অ া   
নামসমূেহর মেধ  হে ঃ াবাহ ও াইবাহ। 
মদীনা শরীেফর  অেনক ফযীলত রেয়েছ,  
ত েধ  উে খেযাগ  হলঃ 
১. এ শহের বসবাস করা কল াণজনকঃ 
রাসূলু াহ সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম 
বেলেছনঃ মদীনা শরীফ তােদর (বসবােসর)   
জ  উ ম যিদ তারা( এ ােনর ফযীলত)  
জানেতা।( বুখারী ও মুসিলম)      

LENOVO
Highlight
يحذف
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 ২. মদীনা শরীফ ম  ও িনকৃ  মা ষেক বর  
কের দয়ঃ                                         
রাসূলু াহ সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম 
মদীনা শরীফ স েক বেলেছনঃ মদীনা 
শরীফ এমনভােব ম  মা ষেক বর কের 
দয় যমিন কামােরর হাপর খারাপ লাহার 

ময়লা দরূ কের দয়।( বখুারী ও মুসিলম)  
৩. ঈমান মদীনা শরীেফ িফের যােবঃ 
মদীনা শরীেফ ঈমান িমিলত এবং  
সমেবত হেব। রাসূলু াহ সা া া  
আলাইিহ ওয়া সা াম বেলেছনঃ িন য়ই 
ঈমান মদীনা শরীেফ এমনভােব িফের যােব 
যমিনভােব সাপ তার গেত িফের যায়। 

( বখুারী ও মুসিলম)  এজ ই মদীনা 

LENOVO
Sticky Note

LENOVO
Sticky Note
শরীফ না বলে মদীনা নগরী বলা ভালো মনে করি। 
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শরীেফর ফযীলত লােভর জে  িতিট 
মুিমন ত াশা কের।     
৪. মহামারী ও দা াল থেক মদীনা শরীফ  
সংরি তঃ  
রাসূলু াহ সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম 
বেলেছনঃ মদীনা শরীেফর েবশ পথসমূেহ 
ফেরশতারা ( পাহারারত)  আেছ, ফেল 

এখােন মহামারীও েবশ করেত পারেবনা 
দা ালও েবশ করেত পারেবনা।  ( বুখারী 
ও মুসিলম)  
৫. মদীনা শরীেফ বরকত রেয়েছঃ 
রাসূলু াহ সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম 
বেলেছনঃ হ আ া  আপিন ম ায় য 
বরকত িদেয়েছন মদীনা শরীেফ তার ি ণ  
দান ক ন।( বুখারী ও মুসিলম)    
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৬. মদীনা শরীেফ কে  ধযধারণ  করার 
ফযীলত রেয়েছঃ   
রাসূলু াহ সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম 
বেলেছনঃ এশহের ক  এবং কিঠন স েট 
য ব ি  ধযশীল হেব কয়ামেতর িদন 

আিম তার পে  সা ী িকংবা  পািরশকারী 
হেবা।( মুসিলম)    
৭. মদীনা শরীফ পিব  ানঃ  
রাসূলু াহ সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম 
বেলেছনঃ মদীনা শরীেফর আ' ইর এবং  
ছাউর (পাহাড় য়) - এর মধ বতী ানটু  
হারাম শরীফ ( পিব ) ,  য ব ি   এ 
ানিটেত কান খারাপ কাজ ঘটােব বা কান 

খারাপ কাজ সৃি কারীেক আ য় িদেব, ঐ 

LENOVO
Sticky Note
সম্মানিত স্থান
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ব ি র উপর আ া , ফেরশতাগণ এবং 
সকল মা েষর প  থেক লা’নত । ( মুসিলম)                                             
মদীনা শরীফ হারাম শরীফ( পিব  ান)  
হওয়ার িবষেয় িবিভ  হাদীস য িবষয় সমূহ  
অ ভু  কের তা িন পঃ  
এখােন িশকার করা িনিষ , গাছ কাটা এবং 
যুে র জে  অ  বহন করা িনিষ , ঘৃিণত 
কান ঘটনা ঘটােনা এবং কান 

অ ায়কারীেক আ য় দয়া িনিষ । অথাৎ,   
এখােন ম  ও িবপযয় সৃি কারী কাজসমূহ 
িনিষ করণ হেয়েছ, এবং এর বািস ােদর 

িতর ার ব ব া নয়া হেয়েছ । 
৮. যারা মদীনাবাসীর অিন  চায় তােদর জ  
সতকবাতাঃ                                                  
রাসূলু াহ সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম 
বেলেছনঃ কউ যিদ মদীনাবাসীর িত 
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করেত চায় আ া  তােক জাহা ােম সীসা 
বা লবণ- এর ায় গিলেয় ফলেবন। 
( মুসিলম)  
৯. মসিজেদ নববীেত নামােযর ফযীলতঃ  
রাসূলু াহ সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম 
বেলেছনঃ আমার এ মসিজেদ এক রাকাত 
নামায পড়া, আল মসিজ ল হারাম ব তীত 
অ া  মসিজেদ এক হাজার রাকাত নামায 
পড়া থেকও উ ম। ( বুখারী ও মুসিলম)   
১০. রওযা শরীেফর ফযীলতঃ      
রাসূলু াহ সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম 
বেলেছনঃ আমার ঘর এবং আমার িম েরর 
মােঝ য ানিট রেয়েছ তা জা ােতর একিট 
টুকেরা।( বুখারী ও মুসিলম)   

LENOVO
Highlight
আগুনে সীসা বা পানিতে লবন 



 

8 

মদীনা শরীেফ শিরয়ত স ত িযয়ারেতর 
ানসমহূঃ মদীনা শরীেফ িকছু ান আেছ যা 

িযয়ারত করা শরীয়ত স ত এবং িনয়ত 
কের ওখােন যাওয়া যােব, এ েলা হেলাঃ                                         
১. মসিজেদ নববীঃ  
এটা হল মদীনা শরীেফ সফেরর সবেচেয় 
বড় উে , রাসলূু াহ সা া া  আলাইিহ 
ওয়া সা াম বেলেছনঃ িতনিট মসিজদ ছাড়া 
সাওয়ােবর উে ে  অ  কাথাও সফর  
করা যােবনাঃ আল মসিজ ল হারাম, আমার 
এই মসিজদ এবং আল মসিজ ল আকসা । 
( বখুারী ও মুসিলম)  
মসিজেদ নববী িযয়ারেতর আদবসমহূঃ 
িযয়ারতকারী যখন মসিজেদ পৗঁছেবন তখন 
তাঁর ডান পা িদেয় েবশ করেবন এবং নবী 
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কািরম সা া া  আলাইিহ ওয়া সা ামেক 
সালাম িদেবন ও দায়া পাঠ করেবনঃ 
আ াহ াফতাহ িল আবওয়াবা রাহমািতক, 
( হ আ া  আপিন আমার জ  আপনার 
রহমেতর দরজা েলা খুেল িদন)  অতঃপর 
’রাকাত তািহয় াতুল মসিজদ নামায 

আদায় করেবন । অতঃপর নবী কািরম 
সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম- এর  উপর 
সালাম পশ করেত  যােবন। নবী কািরম 
সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম- এর  
কবরেক সামেন রেখ এবং কবলােক 
িপছেন রেখ পাঠ করেবনঃআসসালামু 
আ' লাইকা আইয়ু হা ািবয়ূ  ওয়া 
রাহমাতু াহী ওয়া বারাকাতু , আশহা  
আ াকা বা াগতার িরসালাতা ওয়া 
নাসাহতাল উ াতা ওয়া জা' হাদতা িফ ািহ 
হা া িজহািদিহ। ( হ নবী আপনার উপর 
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শাি ,  রহমত ও বরকত বিষত হাক,  
আিম সা  িদি  য আপিন িরসালাত 
পৗঁিছেয়েছন ও উ তেক উপেদশ িদেয়েছন 

এবং আ া র পেথ সিঠকভােব িজহাদ 
কেরেছন) । অতঃপর ডান িদেক এক পা 
এিগেয় পাঠ করেবনঃ আসসালামু 
আ' লাইকা ইয়া আবা বকর আস 
িছি ক, ইয়া খািলফাতা রাসূিল াহ ,  
রাি য়া া  আ' নকা ওয়া জাযাকা আ' ন 
উ ােত মুহা ািদন খাইরান। ( হ রাসূেলর  
খিলফা আব ু বকর িসি ক আপনার উপর 
শাি  বিষত হাক, আ া  আপনার উপর 
স  হউন, এবং আপনােক উ ােত 
মুহা াদীর প  থেক সবেচেয় উ ম 

িতদান দান ক ন) । অতঃপর তার ডান 
িদেক এিগেয় পাঠ করেবনঃ আসসালামু 
আ' লাইকা ইয়া ওমর, রাি য়া া  আ' নকা 
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ওয়া জাযাকা আ' ন উ ােত মুহা ািদন 
খাইরান। ( হ ওমর, আ া  আপনার উপর 
স  হউন এবং আপনােক উ ােত 
মুহা াদীর প  থেক সবেচেয় বশী উ ম 

িতদান দান ক ন) । সালাম িবিনমেয়র 
সময় তারঁ(িযয়ারতকারী) উিচত হেব আদব 
র া করা এবং দীঘ সময় ওখােন দািড়েয় না 
থাকা।                                                           
িযয়ারতকারীর উিচত হেব তাঁর সমেয়র 
বশীর ভাগ  মসিজেদ নববীেত অব ােনর 
েযাগ লাভ করা এবং অিধক পিরমাণ 

দায়া,  ইে গফার, িযিকর,  কারআন 
তলাওয়াত ও িশ ামূলক মজিলেশ বসা 

সহ অ া  নক কাজ করা। 
 
 

LENOVO
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২. মসিজেদ বুাঃ  
রাসূলু াহ সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম 
পােয় হেট বা কখেনা সওয়াির হেয় িত 
শিনবার মসিজেদ ুবােত যেতন, িতিন 
বেলেছনঃ য ব ি  ঘর থেক বর হেয় এই 
মসিজদ পয  আসেব- অথাৎ মসিজেদ 

ুবােত- এবং সখােন নামায পড়েব স 
একিট ওমরার সাওয়াব পােব।( ইমাম আহমদ 

মূখ)   
 ৩. বা ী' র কবর ান এবং ও েদর  
শহীদগেণর িযয়ারতঃ 
রাসূলু াহ সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম  
বা ী' ত যেতন, সখােন বর   তাঁর 
সাহাবাগণেক সালাম িদেতন এবং তাঁেদর  
জ  দায়া করেতন। ( মুসিলম)                                                    

LENOVO
Highlight

LENOVO
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বুখাির ও মুসিলম কতৃক বিণত হাদীেস আেছ 
য, একিদন িতিন ও েদর শহীদেদর 

উে ে  বিরেয় যান,  অতঃপর ওখােন 
তাঁেদর জ  দায়া কেরন।                                                       
মদীনা শরীেফ ধ ুউে িখত ােনর িযয়ারত 
করা শরীয়ত স ত, এছাড়া যা িকছু আেছ 
স েলা িবেশষভােব িযয়ারত করার 

ব াপাের শিরয়েত কােনা মাণ নই। বরং 
তা হে  মা েষর বতন করা িবদআ' ত । 
রাসূলু াহ সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম 
বেলেছনঃ য ব ি  আমােদর দীেন নই 
এমন নতুন িকছু উ াবন করেব তা বজনীয়। 
( বখুারীওমুসিলম)                                         
অ  বণনায় রেয়েছঃেয ব ি  আমােদর 
ধেম নই এমন কােনা কাজ করেব তা 
বজনীয়।( মুসিলম)  
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তরাং, িযয়ারতকারীর জ  উিচত হেব 
তাঁর সময়েক এমন সব কােজ লাগােনা যা  
ইসলামী শরীয়ত পছ  কের। আর এমন 
কান ােন িগেয় সময় ন  না করা যখােন 

িযয়ারত করার ব াপাের রাসূলু াহ সা া া  
আলাইিহ ওয়া সা াম উৎসাহ দান 
কেরনিন এবং সাহাবােয় করাম রাি য়া া  
আ' ন ম এ সব ােন ( িযয়ারেত)  যানিন।    

িযয়ারতকারীর জ  িকছু  াতব  িবষয় 
১.  নবী কারীম সা া া  আলাইিহ ওয়া 
সা াম তাঁর উ তেক আেদশ কেরেছন 
যেকান ােন থেক তাঁর উপর সালাত ও 

সালাম পাঠ করেত। আর একথাও বেল 
িদেয়েছন য এ েলা তাঁর কােছ পৗঁছােনা 
হয়। তরাং তাঁর উপর সালাত ও সালাম 
পশ করার িবষয়িট তাঁর কবেরর পােশ 
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উপি িতর সংি  নয়। নবী কারীম 
সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম বেলেছনঃ 
তামরা আমার কবরেক উৎসেবর ােন 

পিরণত কেরা না,  আর তামােদর ঘর 
েলােক কবের পিরণত কেরা না, তামরা 

যখােনই থােকা আমার উপর দ 
পড়, কননা,  িনি ত  তামােদর দ 
আমার কােছ পৗঁেছ। ( ইমাম আহমদ মূখ)                                              
কােজই তাঁর উপর সালাত ও সালাম পাঠ 
করেত তাঁর কবেরর িনকট সফর করার 

েয়াজন নই।আর এ বধতাও নই য,  
কউ কােরা মাধ েম রাসূল সা া া   

আলাইিহ ওয়া সা াম- এর িনকট সালাম  
পৗঁেছ দয়ার জ  কাউেক দািয়  অপণ 

করা, কননা ফেরশতারা যেকান ান 
থেক তাঁর কােছ সালাম পৗঁেছ দয়। তাঁর 

কবেরর িনকট যাওয়ার ফযীলত সে  
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উি িখত হাদীসসমূহ সহীহ নয়।  
অ পভােব  িযয়ারতকারীর জ  এটাও 
শরীয়ত স ত নয় য, যতবারই মসিজেদ 
নববীেত আসেবন ততবারই তাঁর কবর 
মুকাররােমর িনকট যােবন। কননা, 
সাহাবােয় করাম রাি য়া া  আন ম 
এমনিট কেরনিন। আর  মসিজেদ নববীেত  

েবশকারী েবেশর সময় য  সালাম পশ 
কের এবং নামােয তাশা েদ যখন সালাম  
পেড় তাঁর কবেরর িনকট যাওয়ার  েয়াজন 
ছাড়াই ঐ সালাম তাঁর কােছ পৗঁেছ  যায় । 
২. িযয়ারতকারীর জ  উিচত হেব মসিজেদ 
নববীেত অ  ও িবদআ’িতেদর কাযাবলী 
থেক সতক থাকা, যমনঃ িমহরাব,  িম র,  

খঁুিটসমূহ, দয়ালসমূহ, দরজা - জানালাসমূহ 
মাছা বা চুেমা খাওয়া। এবং রাসূলু াহ 
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সা া া  আলাইিহ ওয়া সা ামেক য 
জরায় দাফন করা হেয়েছ তার  

তাওয়াফ করার চ া করা, বা জরার 
িনকট দায়া করা। এর চেয়ও অিধকতর 
খারাপ যিদ কান িবদ’আিত ব ি  নবী 
কারীম সা া া  আলাইিহ ওয়া সা ােমর 
মযাদা, অিধকােরর উিসলায় দায়া,  
এধরেণর িকছু আমল কের যার ব াপাের 
পিব  শরীয়েত কান িভি  নই। আরও 

ৎিসত ও া ারজনক কাজ হে  রাসূল 
সা া া  আলাইিহ ওয়া সা ােমর কােছ 

পািরশ এবং এমন িকছু চাওয়া যা আ াহ 
ছাড়া কউ িদেত পােরন না । যমনঃ নাহ 
থেক মা াথনা, িবপদ থেক মুি ,  

জা ােত েবশ, জাহা াম থেক মুি , রাগ 
মুি  কামনা, শ র উপর িবজয়, িরিযক ও 
স ান কামনা সহ অ া , যা বড় িশিরক 
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িহেসেব গণ , য মহাপাপ আ া  মা 
কেরন না । এ ব াপাের আ া  তা’আলা 
বেলেছনঃ  

َ َال يَۡغِفُر  َّ أَن يُۡشَرَك بِهِۦإِنَّ ٱ  
অথঃ িনঃসে েহ আ া  তােক মা কেরন 
না, য লাক তার সােথ শরীক কের। ( রা 
আন িনসাঃ ৪৮)  আ া  তা’ আলা আেরা 
বেলেছনঃ  

 أَۡشَرۡكَت لَيَۡحبََطنَّ َعَملُكَ  َلِئنۡ 
অথঃ তুিম যিদ (আ া র)শরীক ি র কের 
থােকা  তাহেল তামার  কম িন ল হেব।  
( রা যুমারঃ ৬৫)  
নবী কারীম সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম 
এ থেক সতক কেরেছন এবং য ব ি   
এ কাজ করেব তােক লা’নত কের 
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বেলেছনঃ ইয়া দী ও নাসারােদর উপর 
আ া  লা’নত, এজ  য, তারা তােদর 
নবীেদর কবর সমূহেক সজদার ান 
িহেসেব হণ কেরেছ।( বুখারীও মুসিলম)                                       
অথচ আব কীয় হে  একিন তার সােথ 
আ াহর কােছ দায়া করা। আ া  
তা’আলা বেলেছনঃ  

ينَۚ   َوٱۡدُعوهُ ُمۡخِلِصيَن لَهُ ٱلدِّ
অথঃেতামরা তাঁেক খাঁিট আ গত শীল হেয় 
ডাক। ( রা আল আরাফঃ ২৯)   
এবং আ া  তা’আলা বেলেছনঃ 

ِ أََحٗدا َّ ِ َفَال تَۡدُعواْ َمَع ٱ َّ ِ ِجدَ    َوأَنَّ ٱۡلَمَسٰ
 অথঃ মসিজদসমূহ আ া  তাআলােক 

রণ করার জ । অতএব তামরা আ া  
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তা’আলার সােথ কাউেক ডেকা না।  ( সূরা 
আল ীনঃ ১৮)  
৩. সাহাবােয় করাম রাি য়া া  আন মেদর 
কবর িযয়ারতকারীর জে  উিচত হেব, যখন 
বা ী' কবর ােন এবং ও েদর কবর ােন 
যােবন, তখন কবর িযয়ারেতর হকমত য 
আিখরােতর রণ, এিট মেন করা এবং 
কবরবাসীেদর জ  দায়া করা । 
অেহতুক অি রতা ও রাগারািগ কাশ করা 
থেক সতক থাকেত হেব। এমন সকল  

কাজ থেক সতক থাকেত হেব যসব কােজ 
িশরক রেয়েছ অথবা িশরেকর কারণ হেব। 
যমনঃ কবেরর পাে  নামায পড়া, দায়া 

এবং িকরাআেত মনেযাগ দয়া। অ প 
ভােব সখােন মামবািত ালােনা ও কান 
অিছয়ত, উিসলা বা দায়া সংবিলত িচর ট 
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বা অ া  েয়াজন িনেয় যাওয়া হারাম। 
রাসূলু াহ সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম 
বেলেছনঃ সতক হও কননা তামােদর 
পূববতীরা তােদর নবী ও সৎ ব ি েদর 
কবর সমূহেক সজদার ান বানােতা 

তরাং,  তামরা কবর সমূহেক সজদার 
ান বানােব না আর আিম তামােদর ঐ 

ব াপাের িনেষধ করিছ।( মুসিলম)      
নবী কারীম সা া া  আলাইিহ ওয়া 

সা ােমর ভালবাসা  
আ াহর রাসূল মুহা াদ িবন আ ু াহ 
সা া া   আলাইিহ ওয়া সা ামেক আ া  
তা’আলা গাটা মানব জািতর জ   
পািঠেয়েছন এবং তাঁর  মাধ েম নবুওয় াত 
ও িরসালাত পিরপূণ কেরেছন। আ া  
তা’আলা বেলেছনঃ   
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َلۡيُكۡم  ِ إِ َّ ٓأَيَُّها ٱلنَّاُس ِإنِّي َرُسوُل ٱ  َجِميعًاقُۡل يَٰ
অথঃ বল, হ মানবজািত! তামােদর সবার 

িত আিম আ াহর িরত রাসূল।  ( রা 
আরাফঃ ১৫৮)   
আ া  তা’আলা তাঁেক িব বাসীর জ  
রহমত প রণ কেরেছন । আ া  
তা’আলা বেলেছনঃ  

لَِمينَ  ۡلَعٰ َك إِالَّ َرۡحَمٗة لِّ  َوَمآ أَۡرَسۡلنَٰ
অথঃ আিম তামােক িব বাসীর জে  
রহমত পই রণ কেরিছ ( সূরা আল 
আি য়াঃ ১০৭) । আর আ া  তা’আলা 
তাঁেক পথ দশক,  সংবাদদাতা,  
সতককারী িহেসেব পািঠেয়েছন। আ া  
তা’আলা বেলেছনঃ  
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ٗرا َونَِذيٗرا ِهٗدا َوُمبَّشِ َك َشٰ ٓأَيَُّها ٱلنَِّبيُّ إِنَّآ أَۡرَسۡلنَٰ   َودَاِعيًا .يَٰ
نِيٗرا ِ بِإِۡذِنهِۦ َوِسَراٗجا مُّ َّ  .إِلَى ٱ

অথঃ হ নবী!  আিম তামােক সা ী,  
সংবাদ দাতা, সতককারী েপ রণ 

কেরিছ এবং আ া র আেদশ েম তার 
িদেক আহবায়ক েপ এবং উ ল দীপ 

েপ।  ( সরূা আল আহযাবঃ ৪৫- ৪৬)    
অতঃপর িতিন িরসালাতিট সেবা মভােব 
স  কেরেছন ও উ তেক নিসহত 
কেরেছন এবং াত িত া কেরেছন। 
তাই রাসূলু াহ সা া া  আলাইিহ ওয়া 
সা ােমর ভালবাসা ঈমােনর সবেচেয় বড় 
আব কীয়তার মেধ  অ ভু  । তাঁর  
ভােলাবাসা  ঈমান ও দীেনর  আমল 
সমূেহর েত কিট আমেলর মূল।  তরাং 
সম  মাখলুেকর ভালবাসার আেগ তাঁর 
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ভালবাসা অ ািধকার পােব, যমনিট আ া  
তা’আলা বেলেছনঃ  

ُجُكۡم  نُُكۡم َوأَۡزَوٰ   قُۡل إِن َكاَن َءابَآُؤُكۡم َوأَۡبنَآُؤُكۡم َوإِۡخَوٰ
َرٞة تَۡخَشۡوَن  ٌل ٱۡقتََرۡفتُُموَها َوتَِجٰ   َوَعِشيَرتُُكۡم َوأَۡمَوٰ
 ِ َّ َن ٱ ِكُن تَۡرَضۡونََهآ أََحبَّ إِلَۡيُكم ّمِ   َكَسادََها َوَمَسٰ

 ُ َّ   َوَرُسوِلهِۦ َوِجَهاٖد فِي َسبِيِلهِۦ فَتََربَُّصواْ َحتَّٰى يَۡأِتَي ٱ
ِسِقينَ  ُ َال يَۡهِدي ٱۡلقَۡوَم ٱۡلفَٰ َّ   .بِأَۡمِرِهۦۗ َوٱ

অথঃ বল, তামােদর িনকট যিদ তামােদর 
িপতা, তামােদর স ান, তামােদর ভাই,  
তামােদর প ী, তামােদর গা ,  
তামােদর অিজত ধন- স দ,  তামােদর 

ব বসা যা ব  হেয় যাওয়ার ভয় কর এবং 
তামােদর বাস ান যােক তামরা পছ  

কর,আ া , তাঁর রাসূল ও তাঁর রােহ 
িজহাদ করা অিধক ি য় হয়, তেব অেপ া 
কর আ াহর িবধান আসা পয ,  আর 
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আ া  ফােসক স দায়েক হদায়াত 
কেরন না।  ( সূরা তাওবাঃ ২৪)  
রাসূল সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম 
বেলেছনঃ তামােদর মেধ  কউ পিরপূণ 
ঈমানদার হেত পারেব না যত ণ না স 
তার িপতা,  স ান ও সম  মা ষ থেক 
আমােক অিধক ভালবাসেব।( বুখারী ও 
মুসিলম)  রাসলূ সা া া  আলাইিহ ওয়া 
সা ামেক সিত কার অেথ ভালবাসার মাণ 
হেলা িন পঃ    
১. তাঁেক স ান ও মযাদা করা। 
২. তাঁর আ গত  করা ও তারঁ হদােয়েতর 
পথ অ সরণ করা এবং সই সােথ তারঁ 

াত মেন চলা  
৩. তাঁর হাদীস সমূহ িব াস করা। 
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৪. তাঁেক সাহায  করা, তাঁর াত আকেড় 
ধরার িত দাওয়াত দয়া, এর স ান ও 
মযাদা করা এবং তা িতর া করা । 
৫. দীেনর মেধ  িবদআ' ত না করা।  
৬. রাসলূ সা া া  আলাইিহ ওয়া সা ােমর 
উপর অিধক পিরমাণ দ পাঠ করা।  
৭. রাসূল সা া া  আলাইিহ ওয়া সা ােমর 

শংসার ব াপাের বাড়াবািড় না করা। 
সাহাবােয় করােমর  ফযীলত  ও তাঁেদর  

অিধকারসমূহ  
উ েতর সবে  ও উ ম মা ষ হেলন 
সাহাবােয় করাম। আ া  তা’আলা 
তাঁেদরেক িনবািচত কেরেছন তাঁর নবী 
সা া া  আলাইিহ ওয়া সা ােমর সাি েধ র 
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জে । তাঁরা তাঁর উপর ঈমান এেনেছন 
এবং তাঁেক সাহায  কেরেছন। তাঁরা আ াহর 
রা ায় যত বাধা, িতব কতা, জিটলতা 
এবং কে র স ূখীন হেয়েছন ধয ধারণ 
কেরেছন। ফেল, আ া  তা’আলা তাঁেদর 

িত স  হেয়েছন আর তাঁেদর জে  
জা ােতর ওয়াদা কেরেছন। আ া  
তা’আলা বেলেছনঃ 
ِجِريَن َوٱۡألَنَصاِر َوٱلَِّذيَن  لُوَن ِمَن ٱۡلُمَهٰ بِقُوَن ٱۡألَوَّ   َوٱلسَّٰ

 ُ َّ ِضَي ٱ ٖن رَّ  َعۡنُهۡم َوَرُضواْ َعۡنهُ  ٱتَّبَعُوُهم بِإِۡحَسٰ
ِلِديَن فِيَهآ أَبَٗدۚا  ُر َخٰ ٖت تَۡجِري تَۡحتََها ٱۡألَۡنَهٰ   َوأََعدَّ لَُهۡم َجنَّٰ

ِلَك ٱۡلفَۡوُز   .ٱۡلعَِظيمُ ذَٰ
অথঃ আর যারা সব থম িহজরতকারী ও 
আনছারেদর মােঝ পুরাতন, এবং যারা 
ইহসােনর সােথ তােদর অ সরণ কেরেছ,  
আ া  তােদর িত স  হেয়েছন এবং 
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তারাও তাঁর িত স  হেয়েছ, আর তােদর 
জে  ত কেরেছন বাগান সমূহ যার 
তলেদশ  িদেয় নদী সমূহ বািহত। সখােন 
তারা িচরকাল থাকেব, আর এটাই মহা 
সফলতা। ( সূরা তাওবাঃ ১০০)  
রাসূল সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম 
বেলেছনঃ আমার যেুগর মা ষ হল সেবা ম 
মা ষ, অতঃপর তােদর পরবতী যুেগ যারা 
আসেব, অতঃপর তােদর পরবতী যুেগ  যারা 
আসেব। ( বুখারী ও মুসিলম)   
সাহাবােয় করাম রািদয়া া  আন ম এর 
িকছু অিধকার আেছ যা েত ক মুসলমােনর 
উপর অব  পালনীয়,  এ েলার মেধ  
উে খেযাগ  হেলাঃ  
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১. তাঁেদরেক  ভালবাসা এবং তাঁেদর িত 
স  থাকা। 
২. তাঁেদর  ও মযাদা ব াপাের িব াস   
রাখা।  
৩. তাঁেদর ায়পরায়ণতার ব াপাের িব াস 
রাখা। 
৪.  তাঁেদর স েক অ ের ভাল ধারণা 
রাখা এবং তাঁেদর মােঝ য ভুল বুঝাবুিঝ 
হেয়েছ স ব াপাের চপু থাকা।  
৫. তাঁেদরেক গািল না দওয়া, তােঁদর  
মযাদােক অপমান বা ছাট না করা।  
কােজই,  রাসলূু াহ  সা া া  আলাইিহ 
ওয়া সা ােমর সাহাবােয় করাম হেলন 
সবেচেয় উ ম মা ষ, দীেনর বাহক। তরাং 
তাঁেদর গািল দওয়া হে  তােঁদর  
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ব াপাের আ াহ তা’আলার স ি  ও 
সত ায়েনর অ ীকার ও িব াচারণ করা। 
আর এেত রাসূলু াহ সা া া  আলাইিহ 
ওয়া সা ামেক ক  দয়া হয় এবং তাঁেদর 
ব াপাের  রাসলূ  সা া া  আলাইিহ ওয়া 
সা ােমর ওিসয়েতর িব াচারণ করা হয় ।  
এমনিক গাটা দীেনর ব াপাের এমন 
সি হান দখা দয় য এ দীন তাহেল 
তাঁেদর মাধ ম ছাড়াই আমােদর  িনকট 
পৗঁেছেছ। এ সে  রাসূলু াহ সা া া  

আলাইিহ ওয়া সা াম বেলেছনঃ তামরা 
আমার সাহাবােদর গািল িদেব না,  
তামােদর কউ যিদ ও দ পাহাড় পিরমাণ 
ণ দান কের তাহেল তােঁদর এক মুেঠা 

পিরমাণ বা তার অেধকও পৗঁছেব না। 
( বখুাির ও মুসিলম)   
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৬. তাঁেদর ব াপাের অিতরি ত না করা, 
জেন রাখুন, মধ মপ া অবল ন হে  

অিতর ন এবং অহিমকা থেক পির ােণর 
উপায়। তরাং, তােঁদর মযাদা উঁচু কের 

ভু  ও নবয়ুেতর মত ােনর মযাদা দয়া 
যােবনা। সই সােথ তাঁেদরেক অপমান ও 
গািলর মাধ েম মযাদাও ু  করা যােব না।  
৭. নবী কারীম সা া া   আলাইিহ 
ওয়াসা ােমর পিরবােরর অিধকার সংর ণঃ 
তাঁর পিরভূ   হেলন ব  হােসম, ব  আ ুল 
মু ােলব এবং তারঁ িবিবগণ উ াহাতলু 
মুিমিনন। তাঁর পিরবােরর অিধকার সংর ণ 
স েক িতিন বেলেছনঃ আ াহর জে  
আিম তামােদরেক আমার পিরবার- পিরজন 
ব াপাের উপেদশ িদি । ( মুসিলম)  
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তরাং, সাহাবােয় িকরােমর মধ  থেক যাঁরা  
নবী কারীম সা া া  আলাইিহ ওয়া 
সা ােমর পিরবার পিরজনেদর অ ভু  
তােদঁর িতনিট হকঃ ঈমান, ছাহবত ও 
আ ীয়তার স ক। আর সাহাবােয় িকরাম 
ব তীত যারঁা ধু পিরবার পিরজনেদর 
অ ভু  তােদঁর ' িট হকঃ ঈমান ও 
আ ীয়তার স ক। 
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