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রযেকারজ্ি	মদীনকা:	ফরিলি	ও	িকাৎপয্ত

মদীনকার	নকামসমগ্র
১-	আলকা	মকাদীনকা:	আল	কুরআজ্ন	ইরশকাদ	হজ্েজ্ছ:	

	 )ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ (

(িকারকা	 বজ্ল,	 যরদ	 আমরকা	 মদীনকাে	
রফজ্র	 যকাই	 িকাহজ্ল	 অবশযেই	 কসখকান	
করজ্ক	 প্রবল,	 দবু্তলজ্ক	 বরহষ্ককার	 করজ্ব।)
[সরূকা	আল	মনুকারফকুন:৮]

২-	 িকাবকা:	 িকাজ্বর	 ইবজ্ন	 সকামুরকা	 রকারয.	 বজ্লন,	 আরম	 রকাসলূুল্কাহ	
সকাল্কাল্কাহু	 আলকাইরহ	 ওেকা	 সকাল্কামজ্ক	 বলজ্ি	 শুজ্নরছ,	 ‘রনশ্চে	
আল্কাহ	 িকাআলকা	 মদীনকার	 নকাম	 িকাবকা	
করজ্খজ্ছন।’
৩-	িকাইজ্েবকা:	যকাজ্েদ	ইবজ্ন	ছকাজ্বি	রকারয.	করজ্ক	বরর্তি,	রিরন	বজ্লন,	
রকাসলূুল্কাহ	 সকাল্কাল্কাহু	 আলকাইরহ	 ওেকা	 সকাল্কাম	 বজ্লজ্ছন,	 ‘রনশ্চে	
মদীনকা	 ‘িকাইজ্েবকা’,	 কগকানকাহজ্ক	 সররজ্ে	 কদে	
কযেকাজ্ব	 আগুন	 রুপকার	 আবি্ত নকা	 সররজ্ে	
কদে।’

11

সকাদ	 ইবজ্ন	 আরব	 ওেকাক্কাস	 রকারয.	 করজ্ক	 বরর্তি,	 রিরন	 বজ্লন,	
রকাসলূুল্কাহ	 সকাল্কাল্কাহু	 আলকাইরহ	 ওেকা	 সকাল্কাম	 বজ্লজ্ছন,‘মদীনকা	
িকাজ্দর	িনযে	উত্তম,	িকারকা	যরদ	িকানি।	যরদ	
ককউ	 মদীনকাজ্ক	 রনরকাগ্রহবশি	 কছজ্ড়	 যকাে,	
িজ্ব	 আল্কাহ	 িকার	 িকােগকাে	 িকার	 করজ্কও	
উত্তম	 ককাউজ্ক	 বসবকাস	 করকাজ্বন।	 আর	
মদীনকার	কষ্-যকািনকাে	কয	ব্য্ত	্রজ্ব	আরম	
অবশযেই	িকার	িনযে	সপুকাররশককারী	হব	অরবকা	
রকেকামজ্ির	 রদন	িকার	পজ্ক্ষ	সকাক্ষী	 হব।’

২	-	আবু	হুরকাইরকা	রকারয.	করজ্ক	বরর্তি,	রকাসলূুল্কাহ	সকাল্কাল্কাহু	আলকাইরহ	
ওেকা	সকাল্কাম	বজ্লজ্ছন।	‘আমকাজ্ক	একটি	িনপজ্দ	রহিরি	কজ্র	কযজ্ি	
বলকা	হজ্েজ্ছ,	যকা	সকল	িনপদজ্ক	কখজ্ে	কফলজ্ব।	মকানষু	এজ্ক	েকাছররব	
বজ্ল,	আর	িকা	হজ্লকা	মদীনকা।	মদীনকা	খকারকাপ	মকানষুজ্দরজ্ক	সররজ্ে	কদে	
কযেকাজ্ব	 ককামকাজ্রর	 হকাপর	 কলকাহকার	 আবি্ত নকা	 সররজ্ে	 কদে।’(বর্তনকাে	

বুখকারী	ও	মুসরলম)

িকাবকাজ্ল	ছকাওর

১	-	আইর	ও	ছকাওর	পকাহকাড়বিজ্ের	ম্যেবিতী	মদীনকা	রনরকাপদ	ও	পরবত্র	
অঞ্চল।	 অিএব	 মদীনকার	 গকাছ	 ককাটকা	 ও	 রশককারিন্তু	 রশককার	 করকা	
রনরষদ্ধ।	

রকাসলূুল্কাহ	 সকাল্কাল্কাহু	 আলকাইরহ	 ওেকা	 সকাল্কাম	 বজ্লজ্ছন,	 ‘আইর	
ও	ছকাওজ্রর	ম্যেবিতী	মদীনকা	পরবত্র	অঞ্চল।	
অিঃপর	কয	বযেরতি	এজ্ি	কককাজ্নকা	রবদআজ্ির	
উভিব	 ঘটকাজ্ব	 অরবকা	 রবদআিীজ্ক	 আশ্রে	
কদজ্ব,	িকার	উপর	আল্কাহ,	কফজ্রশিকা	ও	সমস্	
মকানজু্ষর	লকানি।’(বর্তনকাে	বখুকারী	ও	মসুরলম)

২	-	মদীনকাে	নকামকাজ্ির	ছকাওেকাব	বর ্্তি	আককাজ্র	অরি্ত ি	হে।

রকাসলূুল্কাহ	 সকাল্কাল্কাহু	আলকাইরহ	 ওেকা	 সকাল্কাম	 বজ্লজ্ছন,	 ‘আমকার	
এ	 মসরিজ্দ	 নকামকাি	 আদকাে	 অনযেজ্ককাজ্নকা	
মসরিজ্দ	এক	হকািকার	নকামকাজ্ির	কিজ্েও	উত্তম,	
িজ্ব	মসরিদলু	হকারকাজ্মর	করকা	রেন্ন।’
৩	 -	 মদীনকাে	 রকাওযকািুন	 রমন	 ররেকািলু	 িকান্নকাি	 রজ্েজ্ছ,	 যকাজ্ি	
নকামকাি	আদকাে	করকা	সনু্নি।

আবু	 হুরকােরকা	 রকারয.	 করজ্ক	 বরর্তি,	 নবী	 সকাল্কাল্কাহু	 আলকাইরহ	 ওেকা	
সকাল্কাম	বজ্লজ্ছন,‘আমকার	ঘর	ও	আমকার	রমবিকাজ্রর	
ম্যেবিতী	 িকােগকা	 িকান্নকাজ্ির	 রওিকাসমজূ্হর	
একটি

৪-	মদীনকাে	 কশষ	যজু্গ	দকাজ্কাল	প্রজ্বশ	করজ্ব	নকা।	মহকামকাররও	প্রজ্বশ	

িকাবকাজ্ল	আইর

সূ র ি প ত্র
মদীনকার	নকামসমগ্র

মদীনকার	ফরিলি

মদীনকার	ববরশষ্যে

মসরিজ্দ	নববী	রযেকারজ্ির	হুকুম

রযেকারজ্ির	আহককাম	ও	আদব
রযেকারি-রবষেক	েুলত্রুটি	ও	রকছু		
সিক্ত িকা

রওিকািুল	িকান্নকাি
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হজ্জ

করজ্ব	নকা।	

আনকাস	 ইবজ্ন	 মকারলক	 রকারয.	 করজ্ক	 বরর্তি,	 রিরন	 বজ্লন,	 রকাসলূলু্কাহ	
সকাল্কাল্কাহু	আলকাইরহ	ওেকা	সকাল্কাম	বজ্লজ্ছন	‘মদীনকাে	দকাজ্কাল	
আসজ্ব,	 রকন্তু	 কস	 মদীনকাজ্ক	 কফজ্রশিকাজ্দর	
বিকারকা	 প্রহরকারি	 অবস্কাে	 কদখজ্ব,	 অিঃপর	
মদীনকাে	মহকামকারর	ও	দকাজ্কাল	প্রজ্বশ	করজ্ব	নকা	
ইনশকাআল্কাহ।’	
৫	-	রকাসলূুল্কাহ	সকাল্কাল্কাহু	আলকাইরহ	ওেকা	সকাল্কাম	মদীনকার	বরকজ্ির	
িনযে	 দআু	 কজ্রজ্ছন।	আনকাস	 রকারয.	 রকাসলূুল্কাহ	 সকাল্কাল্কাহু	আলকাইরহ	
ওেকা	সকাল্কাম	 করজ্ক	বর্তনকা	কজ্রন,	 রিরন	বজ্লজ্ছন,‘কহ	আল্কাহ,	
আপরন	 মদীনকাজ্ক	 মক্কার	 িুলনকাে	 রবিগুর	
বরকিপরূ্ত	করুন।’

মসরিজ্দ	নববী	রযেকারি	করকা	হজ্বের	রুকন,	শি্ত 	অরবকা	ওেকারিজ্বর	
মজ্্যে	শকারমল	নে।	িকা	বরং	সুন্নি	এবং	কযজ্ককাজ্নকা	সমেই	করকা	যকাে।	

িজ্ব	রযেকারজ্ি	মদীনকার	উজ্দেশযে	হজ্ি	হজ্ব	মসরিজ্দ	নববীজ্ি	নকামকাি	
আদকাে	করকা।	রকাসলূুল্কাহ	সকাল্কাল্কাহু	আলকাইরহ	ওেকা	সকাল্কাম	এর	কবর	
রযেকারি	 উজ্দেশযে	 হজ্ল	 শুদ্ধ	 হজ্ব	 নকা।	 হকাদীজ্স	 এজ্সজ্ছ,	 রকাসলূুল্কাহ	
সকাল্কাল্কাহু	আলকাইরহ	ওেকা	সকাল্কাম	বজ্লজ্ছন,‘কিকামরকা		রিন	মসরিজ্দর	
উজ্দেশযে	বযেিীি	সফর	কজ্রকা	নকা:	মসরিদলু	হকারকাম,	মসরিজ্দ	নববী	ও	
মসরিদলু	আকসকা।

যরদ	 সফজ্রর	 উজ্দেশযে	 মসরিজ্দ	 নববীজ্ি	 নকামকাি	 আদকাে	 নকা	 হজ্ে	
নবী	সকাল্কাল্কাহু	আলকাইরহ	ওেকা	সকাল্কাম	এর	কবর	 রযেকারি	হে	িজ্ব	
অর্ককাংশ	আজ্লমজ্দর	 মজ্ি	িকা	 শরীেিরসদ্ধ	 হজ্ব	 নকা।	 শরীেজ্ি	 এ	
বযেকাপকাজ্র	 কককাজ্নকা	 রনজ্দ্ত শও	আজ্সরন।	 রকাসলূুল্কাহ	 সকাল্কাল্কাহু	আলকাইরহ	
ওেকা	সকাল্কাম	এর	কবর	 রযেকারজ্ির	উজ্দেজ্শযে	মদীনকা	গমন-রবষেক	
কযসব	হকাদীস	উজ্ল্খ	করকা	হে	িকা	আহজ্ল	ইলজ্মর	ঐকযেমিযে	অনযুকােী	
যঈফ	 অরবকা	 মকাওয।ু	 রনে্ত রজ্যকাগযে	 হকাদীসরবদগজ্রর	 ককউই	 এসব	
হকাদীস	বর্তনকা	কজ্রনরন।	ইমকামজ্দর	ককউ	এসব	হকাদীস	দরলল	রহজ্সজ্বও	
উজ্ল্খ	কজ্রন	রন’|

১	-	যখন	রযেকারিককারী	মসরিজ্দ	নববীজ্ি	কপৌঁছজ্ব,	ডকান	পকা	আজ্গ	কদজ্ব	
ও	বলজ্ব	اللَُّهمَّ افـَْتْح ِلي أَبـَْواَب رَْحَمِتَك	(কহ	আল্কাহ,	আপরন	আমকার	িনযে	রহমজ্ির	
সকল	দরিকা	উন্তুি	কজ্র	রদন।)	

২	 -	িকারহেকািুল	মসরিজ্দর	দ	ু রকাককাি	নকামকাি	পড়জ্ব।	এ	 দ	ু রকাককাি	
রওিকািুল	িকান্নকাজ্ি	পড়জ্ি	পকারজ্ল	েকাজ্লকা।

৩	-	নবী	সকাল্কাল্কাহু	আলকাইরহ	ওেকা	সকাল্কাম	এর	কবর,	িকার	দইু	সকারী	
আব	ুবকর	ও	উমর	রকারয.	এর	কবর	 রযেকারি	করকা	সনু্নি।	অিঃপর	

নবী	 সকাল্কাল্কাহু	আলকাইরহ	 ওেকা	 সকাল্কাম	 এর	 কবজ্রর	 সকামজ্ন	আদজ্বর	
সকাজ্র	দকাড়ঁকাজ্ব।	আওেকাি	রনিু	রকাখজ্ব	এবং	নবী	সকাল্কাল্কাহু	আলকাইরহ	ওেকা	
সকাল্কাম	এর	প্ররি	দরুদ	ও	সকালকাম	কপশ	করজ্ব।	এরপর	আব	ুবকর	রকারয.		
ও	উমর	রকারয.	এর	প্ররি	সকালকাম	কপশ	করজ্ব।

৪	-	মসরিজ্দ	নববী	 রযেকারজ্ির	সমে	পকািঁ	ওেকাতি	নকামকাি	মসরিজ্দ	
নববীজ্ি	আদকাে	 করকা,	 কবরশ	 কবরশ	 দআু-রযকর	 করকা,	 নফল	 নকামকাি	
পড়কা,	রবজ্শষ	কজ্র	রওিকািুল	িকান্নকাজ্ি,	সনু্নি	বজ্ল	রবজ্বরিি।	

৫	 -	নকামকাি	আদকাজ্ের	উজ্দেজ্শ	মসরিজ্দ	কুবকা	 রযেকারি	করকা	সনু্নি।	
যরদ	 শরনবকাজ্র	 িকা	 সম্ভব	 হে	 িজ্ব	 িকা	 উত্তম।	 ইবজ্ন	 উমর	 রকারয.	
বজ্লন:	 ‘নবী	 সকাল্কাল্কাহু	 আলকাইরহ	 ওেকা	 সকাল্কাম	
আজ্রকারহি	 অবস্কাে	 ও	 পকাজ্ে	 কহঁজ্ট	 মসরিজ্দ	
কুবকাে	কযজ্িন।	রিরন	িকাজ্ি	দ	ুরকাককাি	নকামকাি	
আদকাে	 করজ্িন।’ 	 অনযে	 শদেমকালকাে	 এজ্সজ্ছ,	
‘রিরন	কুবকাে	কযজ্িন	অর্তকাৎ	প্ররি	শরনবকার।’

হ )৬	-	বকাকীর	কবরস্কান	
রযেকারি	করকাও	সনু্নি।	হকামযকা	রকারয.সহ	উহুদযজু্দ্ধর	শহীদজ্দর	কবর	
রযেকারি	করকাও	সনু্নি;	 ককননকা	নবী	সকাল্কাল্কাহু	আলকাইরহ	ওেকা	সকাল্কাম	
িকাজ্দর	কবর	রযেকারি	করজ্িন	এবং	িকাজ্দর	িনযে	দআু	করজ্িন।	রিরন	
বলজ্িন:	

َلَلحقون،  بكم  المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء هللا  الديار من  أهل  »السلم عليكم 
أسأل هللا لنا ولكم العافية«	

(আপনকাজ্দর	প্ররি	শকারন্ত	বরষ্তি	 কহকাক	 কহ	অত্র	িকােগকাে	বসবকাসককারী	
মরুমন-মসুরলমগর।	আমরকা	(আপনকাজ্দর	সকাজ্র)	যতুি	হব,	ইনশকাআল্কাহ।	
আমকাজ্দর	িনযে	ও	আপনকাজ্দর	িনযে	আল্কাহর	দরবকাজ্র	পররত্রকার	ককামনকা	
করর।)

১	-	কবর	রযেকারি	ও	প্রত্নিকার্বিক	রনদশ্তনসমহূ	কদখকার	িনযে	মদীনকাে	
সফর	করকা।	বরং	শরীেিরসদ্ধ	হজ্লকা	মসরিজ্দ	নববী	রযেকারি	ও	িকাজ্ি	
নকামকাি	আদকাে	করকার	উজ্দেজ্শযে	সফর	করকা।	আর	মসরিজ্দ	নববীজ্ি	
গমন	করজ্ল	কবর	রযেকারি	স্িঃসূ্ি্ত েকাজ্বই	হজ্ে	যকাে।	

২	-	দআু	করকার	সমে	কবরমুরখ	হজ্ে	দআু	করকা।

৩	-	রকাসলূুল্কাহ	সকাল্কাল্কাহু	আলকাইরহ	ওেকা	সকাল্কাম	এর	ককাজ্ছ	কককাজ্নকা	
রকছু	 িকাওেকা।	 আল্কাহ	 বযেিীি	 রকাসলূুল্কাহ	 সকাল্কাল্কাহু	 আলকাইরহ	 ওেকা	
সকাল্কাম	এর	ককাজ্ছ	কককাজ্নকা	প্রজ্েকািন	পরূজ্রর	িনযে	প্রকার্তনকা	করকা।		এরূপ	
করকা	রনঃসজ্ন্দজ্হ	বড়	রশরক।

৪	-	কবজ্রর	ককাজ্ছ	আওেকাি	উঁিু	করকা।	দীঘ্ত	সমে	দকাঁরড়জ্ে	রকাককা।	
যিবকার	 মসরিজ্দ	 প্রজ্বশ	 করজ্ব	 িিবকার	 দরূ	 করজ্ক	 রকাসলূুল্কাহ	
সকাল্কাল্কাহু	আলকাইরহ	ওেকা	সকাল্কাম	এর	প্ররি	সকালকাম	কদেকা।	সকালকাম	কপশ	
করকার	পর	নকামকাজ্ি	দকাঁড়কাজ্নকার	নযেকাে	ডকান	হকাি	বকাম	হকাজ্ির	ওপর	
রকাখকা	রকছুজ্িই	উরিি	নে।

মদীনকা	মনুকাওেকারকার	ফরিলি

আবদলু্কাহ	ইবজ্ন	যকাজ্েদ	রকারয.	বজ্লন,	রকাসলূুল্কাহ	সকাল্কাল্কাহু	আলকাইরহ	

ওেকা	 সকাল্কাম	 বজ্লজ্ছন,‘রনশ্চে	 ইবরকাহীম	 মক্কাজ্ক	
পরবত্র	 রহজ্সজ্ব	 কঘকাষরকা	 রদজ্েজ্ছন	 এবং	
মক্কার	িনযে	দআু	কজ্রজ্ছন।	আরম	মদীনকাজ্ক	
পরবত্র	 কঘকাষরকা	 কররছ	 কযেকাজ্ব	 ইবরকাহীম	
মক্কাজ্ক	পরবত্র	কঘকাষরকা	কজ্রজ্ছন।	এবং	আরম	
মদীনকার	িনযে	দআু	কজ্ররছ।	মদীনকার	মদু	ও	
সকা	 (িৎককালীন	দটুি	শসযে	মকাপকার	পকাত্র)	এর	
িনযে	দআু	কজ্ররছ,	কযেকাজ্ব	ইবরকাহীম	মক্কার	
িনযে	কজ্রজ্ছন।’ 	বর্তনকাে	বখুকারী	ও	মুসরলম
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