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িূবমকা 
 

সমস্ত প্রশংসা আল্লাের জনয বযবন বৈশ্বজগধতর প্রবতপালক, আর দরূদ ও 
সালাম ৈবষণত মোক তাাঁর বৈশ্বস্ত নৈীর প্রবত, তাাঁর পবরৈাধরর প্রবত এৈং তাাঁর 
সাোৈাগধণর প্রবত। 
 অতঃপর, আল্লাহ্ তা‘আলা যা ইচ্ছা তা বতবন সৃবে কধরন এৈং ৈাছাই 
কধরন। আর বতবন যা ৈাছাই কধরধছন তাধত রধয়ধছ তাাঁর পবরপূণণ বেকমধতর 
পবরিয়। মক্কা মমাকাররামাধক বতবন তাাঁর মবেমাবিত শেধর পবরণত কধরধছন 
এৈং তাাঁর আবদ গৃধের অৈস্থান স্থল বেধসধৈ বনধণারণ কধরধছন, এই শেরধক 
সম্মাবনত কধরধছন বৈধশষ বৈবশেয, ফবযলত ও বৈবধ-বৈধান িারা, যার মাধযধম 
এই শের পৃবথৈীর অনানয শেধরর মিধয় অবিতীয় েধয় আধছ, এবি ৈরকতময় 
নগরী, ওেী অৈতীধণণর স্থল, বরসালাধতর িূবম, এই শেধরর ফবযলত জ্ঞাত, আর 
এ ৈযাপাধর দলীল প্রমাণ প্রবসদ্ধ এৈং অসংখয। বনশ্চয়ই আল্লাে মক্কা 
মমাকাররামাধক বকছু ফবযলতপূণণ স্থাধনর এৈং পবৈত্র ও স্পে বনদশণনাৈলীর 
মাধযধম বৈবশেযময় কধরধছন আর আমাধদর জনয মসখাধন বকছু ইৈাদতধক 
বৈবধসম্মত কধরধছন, যার মাধযধম আমরা তাাঁর বনকিয লাি করৈ। আবম এই 
প্রৈধে এই সম্মাবনত স্থানসমূধের ফবযলত বনধয় আধলািনা করধত আগ্রেী 
েধয়বছ, আল্লাের এই মবেমাবিত শেধর োজী, ওমরাকারী ও বযয়ারতকারীগণধক 
আহ্বান করার জনয ময, তারা মযন আধরা অবধক প্রধিো িালায় আল্লাের 
ইৈাদত এৈং বনকিয লাধির মেধত্র; যাধত কধর অসংখয ছাওয়াৈ োবসল করধত 
পাধর। পোন্তধর অনযানয স্থাধন ময সমস্ত বৈদ‘আত ও বশকণ করা েয়, যার 
ফবযলত সম্পধকণ রাসূলুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইবে ওয়াসাল্লাম মথধক মকাধনা সেীে 
োদীস প্রমাবণত নয়, তা মথধক সতকণ করা যায়। 
 বনঃসধন্দধে বনবষদ্ধ স্থানসমূেধক সম্মান করা মথধক বৈধ স্থানসমূেধক 
সম্মান করাই মানুধষর জনয যধথে েধৈ। ময ৈযবি বনধজধক বৈধ ইৈাদধত ৈযস্ত 
রাখল তা তাধক সমস্ত বৈদ‘আতী তরীকা মথধক যধথে করধৈ; ৈরং মস আল্লাে 
এৈং তাাঁর রাসূল ময সমস্ত স্থানধক সম্মাবনত কধরধছন মসখাধন এমন স্বাদ, 



 

 

বৈধ অবৈধধর মানদধে পবৈত্র মক্কার বৈবিন্ন স্থানসমূধের সম্মাননা  3  

স্বািাবৈকতা এৈং ৈরকত োবসল করধৈ যা অনযত্র পাধৈ না। অতএৈ সুন্নাধতর 
মাধে বনধজধক অিল রাখা বৈদ‘আধত কধ ার সাধনা করা মথধক উত্তম।  
 আবম আমার েজ্জ এৈং ওমরাকারী মস সৈ মুসবলম িাই যারা পৃবথৈীর 
বৈবিন্ন প্রান্ত মথধক এই মবেমাবিত শেধর এধসধছন, যাধদর অন্তরসমূে এই 
আবদ গৃধের প্রবত আগ্রেী েধয় আধছ, তাধদরধক আহ্বান জানাই তারা মযন 
তাধদর সময়ধক রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইবে ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নাধতর 
অনুসরধণর মাধযধম কাধজ লাগান এৈং তারা মযন বনধজধদরধক এমন কে না 
মদয় যা আল্লাহ্ তাধদর উপর িাবপধয় মদন বন এৈং তারা মযন সতকণ থাধক 
বৈদ‘আধত বলপ্ত েওয়া মথধক। আর তারা মযন আল্লাের ইৈাদত করধৈ ঐ 
বৈধান মমাতাধৈক যা আল্লাে তাধদর জনয বনধণারণ কধরধছন। ৈস্তুত মেদাধয়ত ও 
সাোযয করার জনয মতামার রৈই যধথে। 
        
   
        
       বনধৈদক 
    সা‘দ ইৈন আলী আশ শােরানী। 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
মক্কা মমাকাররামার ফবযলত এৈং তার অবধৈাসী ও মসখাধন আগন্তুকধদর প্রবত 
করণীয় জরুরী বৈষয়সমূধের ৈণণনা:  



 

 

বৈধ অবৈধধর মানদধে পবৈত্র মক্কার বৈবিন্ন স্থানসমূধের সম্মাননা  4  

 আল্লাে তা‘আলা পৃবথৈীর মধধয মক্কা মুকাররামাধক ৈাছাই কধরধছন 
তাাঁর মবেমাবিত ঘধরর জনয, পৃবথৈীর সৈবদক মথধক মানুষ এখাধন আগমন 
কধর। আর এই োরাধমর রধয়ধছ মোন আল্লাের বনকি বৈধশষ গুরুত্ব। 
কুরআধন কারীধম আল্লাহ্ এই নগরীধক বৈবিন্ন নাধম উধল্লখ কধরধছন। আর তা 
েধলা: মক্কা, ৈাক্কা, উমু্মল মকারা, বনরাপদ শের, ৈালাদ (শের), ৈালদা 
(মলাকালয়), মসবজদ োরাম, মা‘আদ (প্রতযাৈতণন স্থল)। এই একাবধক নাম 
মূলত আল্লাের বনকি এ শেধরর মযণাদা ও সম্মাধনর কথা প্রমাণ কধর, অৈশয 
আধলমগণ মাক্কা মুকাররামার আধরা অধনক নাম উধল্লখ কধরধছন। 
 এই োরাম নগরীর অধনক ফবযলত রধয়ধছ, যার ৈণণনা আল্লাে 
তা‘আলা কুরআধনর ৈহু স্থাধন উধল্লখ কধরধছন। অনুরূপ তার ফবযলধত তাাঁর 
নৈীর সুন্নাতও সুধশাবিত েধয়ধছ। তার মধধয উধল্লখধযাগয েধচ্ছ বনম্নরূপ: 
 ১. আল্লাে এই শেরধক সম্মাবনত কধরধছন: আল্লাে তা‘আলা ৈধলন:  

َما   ﴿ ِمۡرُت  إِنَّ
ُ
نۡ  أ

َ
ۡعُبدَ  أ

َ
ِ  َربَّ  أ ةِ  َهَِٰذه ِي ٱۡۡلَۡۡلَ َمَها ٱَّلَّ ء    ُكل  َوََلُۥ َحرَّ ِمۡرُت  ََشۡ

ُ
نۡ  َوأ

َ
ُكونَ  أ

َ
 ِمنَ  أ

  [١٩: انلمل] ﴾ ٩١ ٱلُۡمۡسلِِميَ 
“আবম মতা আবদে েধয়বছ এই নগরীর (মক্কার) প্রিুর ইৈাদত করধত, বযবন 
এধক কধরধছন সম্মাবনত, সৈবকছু তাাঁরই, আবম আধরা আবদে েধয়বছ, মযন 
আবম মুসবলম (আত্মসমপণনকারী)-মদর অন্তিুণি েই।” [সূরা আন-নামল: ৯১] 
ইৈধন আব্বাস রাবদয়াল্লাহু আনহুমা মথধক ৈবণণত,  

مَ  بََلد  َهَذا فَإِن  » ه  َحر  َمَواِت  َخلََق  يَْومَ  اّلل  رَْض، الس 
َ
وَ  َواأل ِ  ِِبهْرَمةِ  َحَرامد  وَهه  «الِقيَاَمة يَْومِ  إَِل  اّلل 

“আকাশ এৈং পৃবথৈী সৃবে করার বদন আল্লাে এই নগরীধক সম্মাবনত তথা 
মবেমাবিত কধরধছন, অতএৈ বকয়ামত পযণন্ত তা আল্লাের সম্মানদাধনর কারধণ 
মবেমাবিত থাকধৈ।”(ৈুখারী: ১৮৩৪) 
 ২. আল্লাে তা‘আলা এই নগরীর নাধম কসম কধরধছন: আল্লাে 
তা‘আলা ৈধলন:  

ِميِ  ٱۡۡلََۡلِ  َوَهََٰذا﴿
َ
 [٣: اتلني] ﴾٣ ٱۡۡل

“এৈং শপথ এই বনরাপদ শেধরর”। [সূরা আত-ত্বীন-৩] 
ۡقِسمُ  َل   ﴿

ُ
نَت  ١ ٱۡۡلََۡلِ  بَِهََٰذا أ

َ
 [ ٢ ،٩: ابلل] ﴾ ٢ ٱۡۡلََۡلِ  بَِهََٰذا ِحُّۢل َوأ
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“শপথ করবছ এই মক্কা নগরীর, আর তুবম এই নগধরর বৈধ অবধকারী েধৈ”। 
[সূরা আল-ৈালাদ: ১-২] 
 ৩. এই শেধরর জনয ইৈরােীম খলীল আলাইবেসসালাম এর মদা‘আ: 
আল্লাে তা‘আলা ৈধলন:  

َٰهِيمُ  قَاَل  ِإَوذۡ ﴿ ِ  إِبَۡر ن َوَبِنَّ  َوٱۡجُنۡبِن  َءاِمٗنا ٱۡۡلََۡلَ  َهََٰذا ٱۡجَعۡل  َرب 
َ
ۡصَنامَ  نَّۡعُبدَ  أ

َ
ِ  ٣٥ ٱۡۡل  إِنَُّهنَّ  َرب 

ۡضلَۡلنَ 
َ
ِنَ  َكثرِٗيا أ ِ   فَإِنَُّهۥ تَبَِعِن  َفَمن ٱنلَّاِس   م  بََّنا   ٣٦ رَِّحيم   َغُفور   فَإِنََّك  َعَصاِن  َوَمنۡ  ِمن   إِن ِ   رَّ

ۡسَكنُت 
َ
ِيَِّت  ِمن أ مِ  بَۡيتَِك  ِعندَ  َزۡرع   ذِي َغرۡيِ  بَِواد   ُذر  ةَ  ِِلُقِيُموا   َربََّنا ٱلُۡمَحرَّ لَوَٰ ۡف  فَٱۡجَعۡل  ٱلصَّ

َ
 َدةٗ أ

ِنَ  ِنَ  َوٱۡرزُۡقُهم إَِِلِۡهمۡ  َتۡهوِي   ٱنلَّاِس  م   [ ٣٣ ،٣٣: ابراهيم] ﴾٣٧ يَۡشُكُرونَ  لََعلَُّهمۡ  ٱثلََّمَرَٰتِ  م 
‘‘আর স্মরণ কর, যখন ইৈরােীম ৈধলবছধলন: মে আমার প্রবতপালক! এই 
শেরধক (মক্কাধক) বনরাপদ করুন এৈং আমাধক ও আমার পুত্রগণধক প্রবতমা 
পূজা েধত দূধর রাখুন। মে আমার প্রবতপালক! এসৈ প্রবতমা ৈহু মানুষধক 
বৈভ্রান্ত কধরধছ সুতরাং ময আমার অনুসরণ করধৈ মস আমার দলিুি, বকন্তু 
মকউ আমার অৈাধয েধল আপবনধতা েমাশীল পরম দয়ালু। মে আমার 
প্রবতপালক! আবম আমার ৈংশধরধদর কতকধক বনধয় ৈসৈাস করালাম এই 
অনুৈণর উপতযকায় আপনার পবৈত্র গৃধের বনকি। মে আমাধদর প্রবতপালক! এই 
জধনয ময, তরা মযন সালাত কাধয়ম কধর। সুতরাং আপবন বকছু মলাধকর অন্তর 
ওধদর প্রবত অনুরাগী কধর বদন এৈং ফলাবদ িারা তাধদর বরবযধকর ৈযৈস্থা 
করুন, যাধত তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কধর।” [সূরা ইৈরােীম ৩৫-৩৭] 
 ৪. আল্লাে এই নগরধক তাাঁর বনধজর বনকি এৈং তাাঁর রাসূধলর বনকি 
বপ্রয় কধরধছন:  

وله  قَاَل  ِ  رَسه ه  َصّل   اّلل  ةَ  وََسل مَ  َعلَيْهِ  اّلل  ْطيَبَِك  َما»: لَِمك 
َ
، ِمنْ  أ َحب ِك  بََلٍ

َ
، َوأ ن   َولَْوَل  إِيَل 

َ
 قَْوِم  أ

وِن  ْخرَجه
َ
 «َغْْيَكِ  َسَكنْته  َما ِمنِْك  أ

“ইৈনু আব্বাস রাবদয়াল্লাহু আনহুমা মথধক ৈবণণত, বতবন ৈধলন: মক্কাধক লেয 
কধর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইবে ওয়াসাল্লাম ৈধলধছন: মতামার মিধয় অবধক 
পবৈত্র এৈং আমার বনকি অবধক বপ্রয় আর মকাধনা নগর মনই, যবদ আমার 
স্বজাবত আমাধক মৈর কধর না বদত তােধল মতামাধক ৈযতীত অনয মকাথাও 
আবম ৈসৈাস করতাম না”। (বতরবমযী: ৩৯২৬)  
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« ِ رِْض  ََلَْْيه  إِن ِك  َواّلل 
َ
، أ ِ َحب   اّلل 

َ
رِْض  َوأ

َ
ِ  أ ، إَِل  اّلل  ِ يِن  َولَْوَل  اّلل 

َ
ْخرِْجته  أ

ه
  «َخرَْجته  َما ِمنِْك  أ

“আবু্দল্লাহ্ ইৈন আদী ইৈন আল-োমরা আযযুেরী মথধক ৈবণণত, বতবন ৈধলন: 
আবম রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইবে ওয়াসাল্লামধক মদধখবছ বতবন োযওয়ারা 
নামক স্থাধন তাাঁর সাওয়ারীর উপর আধরােণ অৈস্থায় ৈধলধছন: “বনশ্চয়ই তুবম 
আল্লাহুর পৃবথৈীধত সধৈণাত্তম নগরী, এৈং আল্লাের বনকি আল্লের পৃবথৈীর 
অবধক বপ্রয় িূবম, যবদ আবম মতামার কাছ মথধক ৈবেষৃ্কত না েতাম তােধল 
আবম মৈর েতাম না”। (বতরবমযী: ৩৯২৫)  
 ৫. বনশ্চয়ই আল্লাে এই নগরীধক ঈমাধনর প্রতযাৈতণন স্থান বেধসধৈ 
বনধণারণ কধরধছন:  

  اْْلِْسََلمَ  إِن  »
َ
  َكَما َغِريبًا وََسيَعهوده  َغِريبًا بََدأ

َ
وَ  ،بََدأ ِرزه  وَهه

ْ
ِرزه  َكَما الَْمْسِجَديِْن، َبنْيَ  يَأ

ْ
 يِف  اْْلَي ةه  تَأ

ْحرَِها  «جه
“ইৈধন ওমার রাবদয়াল্লাহু আনহুমা নৈী সাল্লাল্লাহু আলাইবে ওয়াসাল্লাম মথধক 
ৈণণনা কধরধছন বতবন ৈধলধছন: স্বল্প সংখযক ও অপবরবিত অৈস্থায় ইসলাধমর 
সূিনা েধয়বছল, অবিধরই তা আৈার সূিনালধের নযায় গবরৈী অৈস্থায় বফধর 
আসধৈ তা উিয় মসবজধদর (মক্কা ও মদীনার) মধযৈতণী এলাকায় গুবিধয় 
আসধৈ মযমন সাপ তার গধতণর বদধক গুবিধয় আধস”। (মুসবলম: ১৪৬) 
৬. এই নগরীধক আল্লাে দাজ্জাধলর জনয োরাম কধরধছন:  

، َسيََطؤههه  إِل   بََلٍ  ِمنْ  لَيَْس » اله ج  َة، إِل   ادل  ، نَِقابَِها ِمنْ  َله  لَيَْس  ،َوالَمِدينَةَ  َمك   َعلَيْهِ  إِل   َنْقبد
وَنَها، َصافِنيَ  الَمََلئَِكةه  فه  ثهم   ََيْرهسه ْهِلَها الَمِدينَةه  تَرْجه

َ
ه  َفيهْخِرجه  رََجَفاٍت، ثَََلَث  بِأ  ََكفِرٍ  كه   اّلل 

نَافٍِق   «َومه
“আনাস রাবদয়াল্লাহু আনহু নৈী সাল্লাল্লাহু আলাইবে ওয়াসাল্লাম মথধক ৈণণনা 
কধরধছন, বতবন ৈধলধছন: মক্কা এৈং মদীনা ৈযতীত এমন মকাধনা শের মনই যা 
দাজ্জাল পদদবলত করধৈ না, মক্কা ও মদীনার প্রবতবি প্রধৈশ পধথই 
মফধরশতারা সাবরৈদ্ধ েধয় পাোরারত থাকধৈ। এরপর মদীনা তার অবধৈাসীসে 
বতন ৈার প্রকবম্পত েধৈ আর এিাধৈ আল্লাে ওখান মথধক সমস্ত কাধফর ও 
মুনাধফকধদরধক মৈর কধর বদধৈন”। (ৈুখারী: ১৮৮১)  
৭. োরাধম মকাধনা অনযায় ৈা অপরাধধ বলপ্ত েওয়া বনধষধ:  
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ِينَ  إِنَّ ﴿ ونَ  َكَفُروا   ٱَّلَّ ِ  َسبِيلِ  َعن َوَيُصدل ِي ٱۡۡلََرامِ  َوٱلَۡمۡسِجدِ  ٱّللَّ  َسَوا ء   لِلنَّاِس  َجَعۡلَنَٰهُ  ٱَّلَّ
ِِلم   َعَذاب   ِمنۡ  نلِذۡقهُ  بُِظۡلم   بِإِۡۡلَاد   فِيهِ  يُرِدۡ  َوَمن َوٱۡۡلَادِ   فِيهِ  ٱۡلَعَِٰكُف 

َ
 [ ٢٣: اْلج] ﴾٢٥ أ

“বনশ্চয় যারা কুফরী কধর ও আল্লাের পধথ ৈাধা সৃবে কধর এৈং মসই মসবজধদ 
োরাম মথধক ৈাধা মদয়, যাধক আবম প্রস্তুত কধরবছ স্থানীয় ও ৈবেরাগত সকল 
মানুধষর জনয সমিাধৈ এৈং ময মসবজধদ োরাধম অনযায়িাধৈ মকাধনা 
দীনবৈধরাধী কাজ করার ইচ্ছা কধর, আবম তাধক যন্ত্রণাদায়ক শাবস্ত আস্বাদন 
করাৈ”। [সূরা আল-োজ্ব-২৫] 

ْبَغضه »
َ
ِ  إَِل  انل اِس  أ لِْحدد : ةد ثَََلثَ  اّلل  بْتَغٍ  اْلََرِم، يِف  مه ن ةَ  اْلِْسََلمِ  يِف  َومه ِلبه  اجلَاِهِلي ِة، سه ط   َدمِ  َومه

 «َدَمهه  ِِلهَهِريَق  َحق   بَِغْْيِ  اْمِرئٍ 
“ইৈধন আব্বাস রাবদয়াল্লাহু আনহুমা মথধক ৈবণণত, বনশ্চয়ই নৈী সাল্লাল্লাহু 
আলাইবে ওয়াসাল্লাম ৈধলধছন: আল্লাের বনকি সৈধিধয় ঘৃবণত ৈযবি বতন জন, 
ময ৈযবি োরাধমর মধধয অনযায় কাজ কধর, ময ৈযবি মুসবলম েওয়া সধত্বও 
জাধেবল যুধগর রীবত নীবত তালাশ কধর এৈং ময ৈযবি অনযায়িাধৈ কাধরা 
রিপাত কামনা কধর।” (ৈুখারী: ৬৮৮২) 
োরাধমর মধধয অনযায় কাজ করার অথণ েল: সৈণপ্রকার অনযায় িাই তা আল্লাের 
অবধকাধরর মেধত্র মোক আর মানুধষর অবধকাধরর মেধত্র।  
 ৮. মাক্কায় োরাম (বনবষদ্ধতাধক) োলাল করধত িাওয়া বনধষধ অনুরূপ 
মসখাধন লড়াই করা, বশকার করা, ৈৃে কতণন করা, োরাধনা বজবনস উব ধয় 
মনওয়া বনধষধ:  

ا ه  َفتَحَ  لَم  وِلِ  ََعَ  اّلل  ةَ  وََسل مَ  َعلَيْهِ  اهلله  َصّل   رَسه َ  فََحِمدَ  انل اِس  يِف  قَامَ  َمك  ْثَن  اّلل 
َ
 ثهم   َعلَيِْه، َوأ

َ  إِن  »: قَاَل  ةَ  َعنْ  َحبََس  اّلل  وَله  َعلَيَْها وََسل َط  الِفيَل، َمك  ْؤِمِننَي، رَسه َحدٍ  ََتِل   لَ  فَإِن َها َوالمه
َ
 ََكنَ  أِل

ِحل ْت  َوإِن َها َقبِِْل،
ه
َها َنَهاٍر، ِمنْ  َساَعةً  يِل  أ َحدٍ  ََتِل   لَ  َوإِن 

َ
ره  فََلَ  َبْعِدي، أِل نَف  َها، يه ْتََّل  َولَ  َصيْده  ُيه

َها، نِْشٍد، إِل   َساقَِطتهَها ََتِل   َولَ  َشْوكه وَ  قَِتيلد  َله  قهتَِل  َوَمنْ  لِمه ا انل َظَريِْن، ِِبَْْيِ  َفهه نْ  إِم 
َ
ا يهْفَدى أ  َوإِم 

نْ 
َ
 «يهِقيدَ  أ

“আৈু হুরাইরা রাবযয়াল্লাহু আনহু মথধক ৈবণণত, বতবন ৈধলন: যখন আল্লাে 
রাসূলুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইবে ওয়াসাল্লাম-এর োধত মক্কা বৈজয় করধলন, তখন 
বতবন মানুধষর মাধে দাাঁবড়ধয় আল্লাের প্রশংসা করধলন, তাাঁর গুণগান করধলন, 
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অতঃপর ৈলধলন: আল্লাে মক্কা মথধক েবস্তৈাবেনীধক প্রবতেত কধরধছন, আর 
মসখাধন তাাঁর রাসূল এৈং মমাধমনধদরধক প্রবতবষ্ঠত কধরধছন, তা আমার পূধৈণ 
কাধরা জনয োলাল করা েয় নাই, আর তা আমার জনয বদধনর বকছু সমধয়র 
জনয োলাল করা েধয়বছল, আর তা আমার পধরও অনয কাধরা জনয োলাল করা 
েধৈ না। অতএৈ ওখানকার বশকারসমূেধক তাড়াধনা যাধৈ না, ৈৃধের কািা 
িাঙ্গা যাধৈ না, তার োরাধনা বজবনস উ াধনা যাধৈ না, তধৈ ঐ ৈযবি ৈযতীত ময 
তা মঘাষণা কধর তার েক দাধরর বনকি মপৌঁছাধৈ। আর যার মকাধনা আত্মীয়ধক 
ওখধন েতযা করা েধৈ মস দু’বি বৈষধয়র মধধয মকাধনা একবি ইখবতয়ার করধত 
পারধৈ, েয় রিপণ আর না েয় েতযার ৈদধল েতযা। (ৈুখারী: ২৪৩৪) 
 উধল্লবখত ফবযলতসমূে তাাঁর অবধৈাসী এৈং েজ্জ ও উমরার জনয 
মসখাধন আগমনকারীধদর জনয আৈশযক কধর এই নগরীধক সম্মান করা এৈং 
সৈণপ্রকার অনযায় ও অপরাধ মথধক সতকণ থাকা। 
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প্রথম অধযায় : মক্কার সম্মানধযাগয স্থানসমূে 
 মক্কা নগরীধক আল্লাে তা‘আলা সম্মাবনত স্থানসমূে, ৈরকতময় 
অৈস্থান, পবৈত্র ইৈাদত, স্পে বনদশণনসমূধের মাধযধম বৈবশেযময় কধরধছন। যা 
তার মযণাদা, সম্মান ও ইজ্জতধক ৈৃবদ্ধ কধরধছ,, কুরআন ও োদীধস এই 
ৈরকতময় স্থাধনর ফবযলত এৈং বৈবধ-বৈধান সম্ববলত ইসলামী দলীলসমূে 
স্পেিাধৈ ৈবণণত েধয়ধছ এৈং এই স্থানসমূেধক সম্মান করার এৈং ওখাধন 
আল্লাের ইৈাদত করার বৈবধৈদ্ধ বনয়ম ও পদ্ধবতসমূে স্পে করা েধয়ধছ।” 
এখাধন ঐ স্থানসমূে তার ফবযলতসে স্পেিাধৈ উধল্লখ করা েল: 
 
১. মসবজদ োরাম : 
আৈু যার রাবদয়াল্লাহু আনহু মথধক ৈবণণত, বতবন ৈধলন: 

لْته 
َ
وَل  َسأ لِ  َعنْ  وََسل مَ  َعلَيْهِ  اهلله  َصّل   اهللِ  رَسه و 

َ
رِْض؟ يِف  وهِضعَ  َمْسِجدٍ  أ

َ
 الَْمْسِجده » قَاَل  اأْل

؟ ثهم  : قهلْته  «اْْلََرامه  يٌّ
َ
قَْص  الَْمْسِجده »: قَاَل  أ

َ
َما؟ َكمْ : قهلْته  «اأْل ْرَبعهونَ »: قَاَل  بَيْنَهه

َ
 ثهم   ََعًما، أ

رْضه 
َ
، لََك  اأْل ْدَرَكتَْك  فََحيْثهَما َمْسِجدد

َ
ََلةه  أ  «فََصلِه، فإن الفضل فيه الص 

“আবম বজধজ্ঞস করলাম ইয়া রাসূলুল্লাহ্, পৃবথৈীধত সৈণপ্রথম মকান মসবজদবি 
বনমণাণ করা েধয়ধছ? বতবন ৈলধলন: মসবজদ োরাম, আবম বজধজ্ঞস করলাম এর 
পর মকানবি? বতবন ৈলধলন: মসবজদ আকসা, আবম বজধজ্ঞস করলাম এই উিয় 
মসবজদ বনমণাধণর মাধে সমধয়র ৈযৈধান বক বছল? বতবন ৈলধলন: িবল্লশ ৈছর। 
অতঃপর সালাধতর সমধয় তুবম মযখাধনই উপবস্থত েধৈ মসখাধনই সালাত আদায় 
করধৈ।” (মুসবলম: ৫২০) 
অনয োদীধস জাধৈর রাবদয়াল্লাহু আনহু মথধক ৈবণণত, রাসূলুল্লাে আলাইবে 
ওয়াসাল্লাম ৈধলধছন:  

فَْضله  َمْسِجِدي يِف  َصََلةد »
َ
لِْف  ِمنْ  أ

َ
 الَْمْسِجدِ  يِف  وََصََلةد  اْْلََرامَ  الَْمْسِجدَ  إِل   ِسَواهه  ِفيَما َصََلةٍ  أ

فَْضله  اْْلََرامِ 
َ
لِْف  ِمائَةِ  ِمنْ  أ

َ
 «ِسَواهه  ِفيَما َصََلةٍ  أ

“আমার এই মসবজধদ সালাত আদায় করা মসবজদ োরাম ৈযতীত অনয ময 
মকাধনা মসবজধদ এক োজার রাকাত সালাত আদায় করার মিধয় উত্তম, আর 
মসবজদ োরাধম এক রাকা‘আত সালাত আদায় করা (মসবজদ নৈৈী ৈযতীত) 
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অনয মযধকান মসবজধদ এক লেয রাকাত সালাত আদায় করার মিধয় উত্তম। 
(সুনান ইৈন মাজাে: ১৪০৬)  
 অবধকাংশ আধলমগধণর মধত অবতবরি সাওয়াৈ শুধু কা‘ৈা ঘধরর 
িারপাধশর মসবজধদই সীমাৈদ্ধ নয়; ৈরং োরাধমর সমূ্পণণ এবরয়াধক তা 
অন্তিুণি কধর। 
  
২. কা‘ৈা:  
 এিা েল আল্লাের সম্মাবণত ঘর, মুসবলমধদর মকৈলা, আল্লাে তাাঁর খলীল 
ইৈরােীম আলাইবেস সালাম-মক তা বনমণাণ ও উাঁিু করার বনধদণশ বদধয়ধছন, 
আর বতবন এই ঘরধক বৈরাি বৈবশধেয বৈবশেযময় কধরধছন।  

 আর এই ঘধরর সাধথ সমৃ্পি কধরধছন ইসলাধমর দু’বি রুকনধক; তােধলা 
সালাত ও েজ্ব। তাই এই ঘধরর বদধক মুখ কধর না দাাঁড়াধল সালাত শুদ্ধ েধৈ 
না। এমবনিাধৈ এই ঘধরর ত্বাওয়াফ না করা পযণন্ত েজ্বকারীর েজ্ব কৈুল 
েধৈ না। 

আল্লাে তা‘আলা ৈধলন:  
﴿ ِ ۥ   وُُجوَهُكمۡ  فََوللوا   ُكنُتمۡ  َما وََحۡيُث  ٱۡۡلََراِم   ٱلَۡمۡسِجدِ  َشۡطرَ  وَۡجَهَك  فََول   [ ٩١١: ابلقرة] ﴾َشۡطَرهُ

“অতএৈ তুবম পবৈত্রতম মসবজধদর বদধক মতামার মুখমেল বফবরধয় নাও এৈং 
মতামরা মযখাধন আছ মতামাধদর মুখ মসবদধকই প্রতযাৈবতণত কর”। [সূরা আল-
ৈাক্বারা: ১৪৪] 
আল্লাে তা‘আলা ৈধলন: 

﴿ ِ  [ ١٣: عمران ال] ﴾َسبِيٗلا  إَِِلۡهِ  ٱۡسَتَطاعَ  َمنِ  ٱۡۡلَۡيِت  ِحجل  ٱنلَّاِس  ََعَ  َوّلِلَّ
“এৈং আল্লাের উধেধশয এ গৃধের েজ্ব করা মসসৈ মানুধষর অৈশয কতণৈয যারা 
শাবররীক ও আবথণকিধৈ ঐ পথ অবতক্রধম সমথণৈান”। [সূরা আধল ইমরান-৯৭] 
 আল্লাহ্ তা‘আলা কাউধক কা‘ৈা ঘর ৈযতীত অনয মকাধনা ঘধরর ত্বাওয়াধফর 
বনধদণশ মদন বন, আর তা প্রধতযক োজী এৈং উমরাকারীর জনয রুকন 
বেধসধৈ বনধণারণ কধরধছন। কা‘ৈা ঘধরর িতুপণাধশ্বণ ত্বাওয়াফ করা ৈযতীত েজ্ব 
এৈং উমরা শুদ্ধ েধৈ না।  
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 আৈার েজ্ব ওমরা ছাড়াও শরীয়ত এই ঘধরর ত্বাওয়াধফর ৈযাপাধর উৎসাবেত 
কধরধছ এৈং এধত বৈরাি ফবযলত বনধণারণ কধরধছ। 

وَ  َسبًْعا، َطاَف  َمنْ »   «َرَقبَةٍ  َكِعْدلِ  َفهه
“আবু্দল্লাহ্ ইৈন উমার রাবদয়াল্লাহু ‘আনহুমা মথধক ৈবণণত, বতবন ৈধলন: 
রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইবে ওয়াসাল্লাম ৈধলধছন: ময ৈযবি (কাৈা ঘর) 
সাতৈার ত্বাওয়াফ করল মস মযন একবি ক্রীতদাস আযাদ করল”। (নাসাঈ: 
২৯১৯)  
 এমবনিাধৈ শরীয়ত প্রধতযক োজ্বী সাধেধৈর জনয যখন বতবন মক্কা মছধড় িধল 
মযধত িাইধৈন তখন তার জনয কা‘ৈা ঘধরর ত্বাওয়াফধক ওয়াবজৈ কধরধছ।  

 অনুরূপিাধৈ কা‘ৈা ঘধরর িতুপণাধশ্বণ ত্বাওয়াফকারীগণ যখনই িাইধৈ তখনই 
ত্বাওয়াফ করার অবধকার রাধখ, তাধদরধক ত্বাওয়াফ করা মথধক ৈাধা বদধত 
বনধষধ করা েধয়ধছ।  

  কা‘ৈা ঘধরর সম্মান ও তাাঁর মযণাদার কথা সুদৃঢ় করধত বগধয় পায়খানা 
মপসাধৈর সময় তা সামধন ৈা মপছধন রাখা মথধক নৈী সাল্লাল্লাহু আলাইবে 
ওয়াসাল্লাম বনধষধ কধরধছন।  

َت  إَِذا»
َ
مه  أ كه َحده

َ
قهوا َظْهَرهه، يهَولَِها َولَ  الِقبْلَةَ  يَْستَْقِبِل  فََلَ  الَغائَِط، أ وْ  ََشِ

َ
 «َغِربهوا أ

“আৈু আইউৈ আনসারী রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু মথধক ৈবণণত, বতবন ৈধলন: 
রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইবে ওয়াসাল্লাম ৈধলধছন: যখন মতামরা পায়খানা 
মপসাৈ খানায় যাধৈ তখন মকৈলাধক সামধন ৈা মপছধন রাখধৈ না। ৈরং পূৈণ ৈা 
পবশ্চম বদধক েধয় ৈসধৈ1।  
 এমবনিাধৈ মকাধনা মকাধনা োদীধস মকৈলার মযণাদাধক গুরুত্ব বদধত বগধয় 
মসবদধক থুতু মফলধত বনধষধ করা েধয়ধছ।  

ৈস্তুত কা‘ৈা ঘধরর সম্মান করধত েধৈ আল্লাের মদওয়া বৈধানাৈলীর অনুসরধণর 
মাধযধম মযমন: মসবদধক মুখ কধর সালাত আদায় করা, ত্বাওয়াফ করা, তার ময 

                                                           
1 মনাি: অথণাৎ ময এলাকা মথধক মকৈলা উত্তর ৈা দবেণ বদধক তারা পূৈণ ৈা পবশ্চম বদধক মুখ 
কধর ৈসধৈ আর ময এলাকা মথধক মকৈলা পূৈণ ৈা পবশ্চম বদধক তারা উত্তর ৈা দবেণ বদধক 
মুখ কধর ৈসধৈ। (অনুৈাদক) 
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অংশ স্পশণ করা বৈবধসম্মত করা েধয়ধছ তা স্পশণ করা, অথণাৎ োজধর 
আসওয়াদ, রুকনুল ইয়ামানী, মুলতাযাম (দরজার) বনকি মদা‘আ করা, যার 
ৈণণনা পধর আসধছ। 
 এতিযতীত যা বকছু করা েয় মযমন: কা‘ৈা ঘধরর বগলাফ ধধর থাকা, 
তা স্পশণ করা, বগলাফধক ৈরকতময় মধন করা, এগুধলা সৈই বনবষদ্ধ সম্মান 
এৈং নৈী সাল্লাল্লাহু আলাইবে ওয়াসাল্লাম তরীকা বৈধরাধী কাজ। 
 
৩. োজধর আসওয়াদ :  
 এবি মসবজদ োরাধম একবি স্পে বনদশণন, একাবধক োদীস ৈবণণত েধয়ধছ যা 
প্রমাণ কধর ময এবি জান্নাত মথধক আবনত একবি পাথর এৈং তা দুধধর 
মিধয়ও সাদা বছল, বকন্তু আদম সন্তাধনর পাপ এবিধক কাধলা কধর বদধয়ধছ, 
তন্মধধয ইৈধন আব্বাস রাবদয়াল্লাে আনহুমা মথধক ৈবণণত োদীস: 

ْسوَده  اْلََجره  نََزَل »
َ
وَ  ،اجلَن ةِ  ِمنَ  األ َشد   وَهه

َ
 «آَدمَ  بَِن  َخَطايَا فََسو َدتْهه  الل َبِ  ِمنَ  َبيَاًضا أ

“োজধর আসওয়াদ জান্নাত মথধক অৈতীণণ েধয়ধছ, তা দুধধর মিধয়ও সাদা বছল 
বকন্ত আদম সন্তাধনর পাপ এবিধক কাধলা কধর বদধয়ধছ”। (বতরবমযী: ৮৭৭)  
 নৈী সাল্লাল্লাহু আলাইবে ওয়াসাল্লাম োজধর আসওয়াদ স্পশণকারীর মসায়াধৈর 
কথা ৈণণনা কধরধছন: 

بَا يَا
َ
ْكنَنْيِ  ََعَ  تهَزاِحمه  إِن َك  ،الر ْْحَِن  َعبْدِ  أ يْته  َما زَِحاًما الر 

َ
َحًدا َرأ

َ
ْصَحاِب  ِمنْ  أ

َ
ه  َصّل   انل ِبِ  أ  اّلل 

ْفَعْل، إِنْ : َفَقاَل  َعلَيِْه، يهَزاِحمه  وََسل مَ  َعلَيْهِ 
َ
وَل  َسِمْعته  فَإِيِن  أ ِ  رَسه ه  َصّل   اّلل  وله  وََسل مَ  َعلَيْهِ  اّلل  : َيقه

َما إِن  » اَرةد  َمْسَحهه  «لِلَْخَطايَا َكف 
ইৈধন ওমার রাবদয়াল্লাহু ‘আনহুর বনকি এক ৈযবি এধস ৈলল: মে আৈু আবু্দর 
রেমান বক েধয়ধছ? আপনাধক শুধু এই দু’বি রুকন স্পশণ করধত মদবখ, বতবন 
ৈলধলন, এ দু’বির স্পধশণ পাপসমূে েধর যায়।”  
 এমবনিাধৈ বতবন ৈণণনা কধরধছন ময, বনশ্চয়ই োজধর আসওয়াদ তার 
স্পশণকারীর ৈযাপাধর সতয সােী েধৈ। 

 ইৈধন আব্বাস রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু মথধক ৈবণণত, বতবন ৈধলন:  
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ِتنَي  »
ْ
، َهَذا َِلَأ بِْصه  َعيْنَانِ  َوَله  الِْقيَاَمةِ  يَْومَ  اْْلََجره  َمنْ  ََعَ  يَْشَهده  بِِه، َينِْطقه  َولَِساند  بِِهَما، يه

هه   «ِِبَق   يَْستَِلمه
“রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইবে ওয়াসাল্লাম ৈধলধছন: অৈশযই বকয়ামধতর বদন 
আল্লাহ্ এই রুকন (োজধর আসওয়াদ) মক উবিত করধৈন, তখন তার দু’বি 
মিাখ থাকধৈ যা বদধয় মস মদখধত পাধৈ এৈং তার একবি বজহ্বা থাকধৈ যা 
বদধয় মস কথা ৈলধৈ, এৈং ময ৈযবি তা স্পশণ কধরধছ তার ৈযাপাধর সতয সােী 
বদধৈ।” [ইৈন মাজাে, ২৯৪৪; মুসনাধদ আেমাদ, ২২১৪]  
ত্বাওয়াফকারীর জনয সুন্নাত েল, প্রধতযক ত্বাওয়াধফর সময় শুরুধত োজধর 
আসওয়াদ অবতক্রম করার সময় আল্লাহু আকৈার ৈলা, এমবনিাধৈ তা িুম্বন 
করাও সুন্নাত যবদ তা সম্ভৈ েয়, অনযথায় তা োতবদধয় ধধর তার উপর োত 
ঘুরাধৈ, অতঃপর স্বীয় োধত িুম্বন করধৈ। অথৈা তার বকছু অংশ ধরধৈ এৈং 
যখন তার বনকি মপৌঁছধৈ তখন িুম্বন করধৈ, আর যবদ ধরা ৈা িুম্বন করা সম্ভৈ 
না েয় ৈা অনযধদরধক কে মদওয়ার আশঙ্কা থাধক তােধল মসবদধক ইশারা 
করধৈ এৈং এই সৈগুধলার মেধত্র মকৈল আল্লাহু আকৈার ৈলধৈ।  
 আর তা করধৈ নৈী সাল্লাল্লাহু আলাইবে ওয়াসাল্লাম এর সুন্নাধতর অনুসরধণর 
উধেধশয এৈং এই বৈশ্বাস বনধয় ময এই পাথরবি উপকার ৈা অপকার করার 
মকাধনা েমতা রাধখ না, তাই ওমার ফারুক রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু পাথর িুম্বন 
করার সময় ৈধলবছধলন: 

ْعلَمه  إِيِن »
َ
ن َك  أ

َ
، أ ، َولَ  تَضه   لَ  َحَجرد يِن  َولَْولَ  َتنَْفعه

َ
يْته  أ

َ
 َما يهَقبِلهَك  وََسل مَ  َعلَيْهِ  اهلله  َصّل   انل ِب   َرأ

  «َقب لْتهَك 
“বনশ্চয়ই আবম অৈগত আবছ ময তুবম অপকারও করধত পার না আৈার 
উপকারও করধত পার না, যবদ আবম নৈী সাল্লাল্লাহু আলাইবে ওয়াসাল্লাম মক না 
মদখতাম ময বতবন মতামাধক িুম্বন করধছন, তােধল আবমও মতামাধক িুম্বন 
করতাম না।” (ৈুখারী, ১৫৯৭; মুসবলম, ১২৭০)  
৪. রুকধন ইয়ামানী:  
 সম্মাবনত মক্কার ময সৈ সম্মাবনত স্থান রধয়ধছ তন্মধধয অনযতম েধচ্ছ 
‘রুকধন ইয়ামানী’। রাসূলুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইবে ওয়াসাল্লাম বনজ োধত তা 
স্পশণ করধতন এৈং তা মাধসে করধতন। মযমনবি োদীধস গত েধয়ধছ ময, 
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‘‘বনশ্চয়ই রুকধন ইয়ামানী এৈং রুকধন আসওয়াদ স্পশণ করধল পাপসমূে েধর 
যায়”। 
 আধলমগণ ঐকযমত মপাষণ কধরধছন রুকধন ইয়ামানীধক উিয় োধত 
কবি বদধয় ৈা ডান োত বদধয় স্পশণ করা মুস্তাোৈ। আর তা েধৈ নৈী সাল্লাল্লাহু 
আলাইবে ওয়াসাল্লাম এর সুন্নাধতর অনুসরধণ, তধৈ িুম্বন করার ৈযপাধর 
অবধকাংশ আধলমগণ তা িুম্বন করা মথধক বনধষধ কধরধছন।  
 োজধর আসওয়াদ এৈং রুকধন ইয়ামানীর ফবযলত সম্পধকণ ইমাম 
ইৈনুল কাবয়যম রে. ৈধলন: পৃবথৈীধত এক মাত্র োজধর আসওয়াদ এৈং রুকধন 
ইয়ামানী ৈযতীত এমন মকাধনা স্থান মনই যা স্পশণ করা এৈং িুম্বন করা 
শরীয়তসম্মত এৈং এর মাধযধম পাপ পবঙ্কলতা দূর েধৈ। 
  
৫. বেজর:  
 আরৈী ‘ে’ অেধর মযর বদধয় কা‘ৈা ঘধরর উত্তর পাধশ্বণ অৈবস্থত 
ৈৃত্তাকার মদয়ালধক ৈলা েয়, তা রুকনুশ্শামী এৈং পবশ্চম পাধশ্বণর মাধে 
অৈবস্থত, তা কা‘ৈা ঘধররই একবি অংশ, কুরাইশধদর অথণবনবতক অনিধনর 
কারধণ তারা তা ইৈরােীম আলাইবেস সালাধমর বিবত্তর উপর পবরপূণণিাধৈ 
বিবত্তস্থাপন করধত পাধর বন। তধৈ ইৈরােীম আলাইবেস সালাধমর বিবত্তধক 
সংরেণ কধর রাখা েধয়ধছ। তাই তাধক বেজর নাধম আখযাবয়ত করা েধয়ধছ। 
নৈী সাল্লাল্লাহু আলাইবে ওয়াসাল্লাম এই বেজধরর পবরমাধণর কথাও স্পে 
কধরধছন,  

وا قَْوَمِك  إِن  » َعْدته  بِالرِشِْك، َعْهِدِهمْ  َحَداثَةه  َولَْوَل  ابْلَيِْت، بهنْيَانِ  ِمنْ  اْستَْقَصه
َ
وا َما أ ، تََركه  ِمنْهه

نْ  َبْعِدي ِمنْ  ِلَقْوِمِك  بََدا فَإِنْ 
َ
ِرَيِك  َفَهلهِّم  يَبْنهوهه  أ

ه
وا َما أِل َراَها ،«ِمنْهه  تََركه

َ
 َسبَْعةِ  ِمنْ  قَِريبًا فَأ

ْذرهٍع 
َ
  أ

“আধয়শা রাবদয়াল্লাহু ‘আনো মথধক ৈবণণত, বতবন ৈধলন, রাসূলুল্লাে সাল্লাল্লাহু 
আলাইবে ওয়াসাল্লাম ৈধলধছন: বনশ্চয়ই মতামার ৈংশধর কা‘ৈা ঘধরর 
বিবত্তস্থাপন করধত বগধয় তা মছাি কধর মফধলধছ, তারা যবদ এই মাত্র কুফরী 
পবরতযাগকারী না করত (নতুন মুসবলম না েধতা) তােধল তারা যা মছধড়ধছ তা 
আবম পুনঃস্থাপন করতাম, যবদ আমার পধর মতামার ৈংশধররা তা পুনঃবনমণাণ 
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করধত িায় তােধল আস আবম মতামাধক মদখাই ময তারা কতিুকু অংশ ৈাদ 
বদধয়বছল, তখন বতবন তাধক সাত গজ জায়গা মদখাধলন”। (মুসবলম: ১৩৩৩) 
 এর বিবত্তধত ৈলা যায় ময, ময ৈযবি বেজর (োতীধম) সালাত আদায় 
করল মস মযন কা‘ৈা ঘধরর বিতধর সালাত আদায় করল।  
 
 ৬. মুলতাযাম:  
 আরৈী মীম অেধর মপশ এৈং যা অেধর যৈর বদধয়, আর তা েধলা 
োজাধর আসওয়াদ এৈং কা‘ৈা ঘধরর দরজার মধযৈতণী স্থান, এিাধৈই স্থান 
বনধণারণ কধরধছন ইৈধন আব্বাস রাবদয়াল্লাহু ‘আনহুমা। বতবন ৈধলধছন:  

ْكِن  َبنْيَ  َما» مه  َوابْلَاِب  الر  لََْتَ  «الْمه
“মুলতাযাম েল রুকন (োজধর আসওয়াদ) এৈং দরজার মধযৈতণী স্থান।” 
(মুওয়াত্তা মাবলক, ২৫১) 
তাধক মমাদ‘আ এৈং মমাতা‘আওয়াযও ৈলা েধয় থাধক। (যার অথণ ডাকার স্থান 
ও আশ্রধয়র স্থান)  
 ইমাম নৈৈী রে. ৈধলন: ৈবণণত েধয়ধছ ময রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 
আলাইবে ওয়াসাল্লাম রুকন (োজধর আসওয়াদ) এৈং দরজার মধযৈতণী স্থাধন 
আশ্রয় প্রাথণনা কধরধছন, বতবন মসখাধন তার ৈুক, উিয় োত, উিয় কবি প্রশস্ত 
কধর মদা‘আ কধরধছন, এই োদীসবি দু’বি দুৈণল ৈণণনায় ৈবণণত েধয়ধছ, তধৈ 
যার ৈযাপাধর এিা প্রমাবণত েধয়ধছ ময, বতবন তা কধরধছন, বতবন েধলন ইৈধন 
আব্বাস রাবদয়াল্লাহু ‘আনহুমা।  
 ইমাম ইৈধন তাইবময়যা রাবেমাল্লাহ্ ৈধলন: যবদ মকউ পছন্দ কধর ময 
মস মুলতাযাধম, যা োজধর আসওয়াদ এৈং দরজার মাধে অৈবস্থত, মসখাধন 
আসধৈ এৈং ওখাধন স্বীয় ৈুক, মুখ, উিয় োত, উিয় কবি মরধখ মদা‘আ 
করধৈ এৈং তার প্রধয়াজনীয়তার কথা আল্লাের বনকি মপশ করধৈ, বৈদায় 
ত্বাওয়াধফর পূধৈণ মস তা করধত পাধর। মকননা এই বনয়ম মমধন িলা বৈদায় 
ত্বাওয়াফ ৈা অনয মকাধনা সমধয় করার মাধে মকাধনা পাথণকয মনই। আর 
সাোৈীগণ মক্কায় প্রধৈধশর সময় (ত্বাওয়াফ কুদুধম) তা করধতন। 
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৭.মাকাধম ইৈরােীম:  
 এবি েল ঐ পাথর যার উপর আল্লাের খলীল ইৈরােীম আলাইবেস 
সালাম দাাঁবড়ধয়বছধলন যখন কা‘ৈা ঘর বণমণাধনর কাজ উপধর উ বছল এৈং বনি 
মথধক পাথর মনওয়া তাাঁর জনয কেকর েবচ্ছল, তখন বতবন এর উপর দাাঁবড়ধয় 
কা‘ৈা ঘর বনমণাণ করবছধলন আর ইসমাঈল আলাইবেস সালাম তাাঁধক পাথর 
এবগধয় বদবচ্ছল। এবি ঐ পাথর যার উপর দাাঁবড়ধয় বতবন আযান এৈং েধজ্বর 
মঘাষণা বদধয়বছধলন। 
 আল্লাহ্ তা‘আলা তাাঁর কুরআধন স্পে বনদশণনসমূধের মধধয মাকাধম 
ইৈরােীধমর কথাও উধল্লখ কধরধছন, আল্লাহ্ তা‘আলা ৈধলন: 

َقامُ  َبي َِنَٰت   َءاَيَُٰت   فِيهِ ﴿ َٰهِيَم   مَّ  [ ١٣: عمران ال] ﴾َءاِمٗنا   ََكنَ  َدَخلَُهۥ َوَمن إِبَۡر
“তার মধধয প্রকাশয বনদশণনসমূে বৈদযমান রধয়ধছ, মাকাধম ইৈরােীম উি 
বনদশণনসমূধের অনযতম। আর ময ওর মধধয প্রধৈশ কধর মস বনরাপত্তা লাি 
করধৈ”। [সূরা আধল ইমরান-৯৭] 
 ইমাম ত্বাৈারী রে. এ আয়াধতর তাফসীধর ৈধলধছন: বনশ্চয় সৈণপ্রথম 
ঘর যা মানৈ মন্ডলীর জনয প্রবতষ্ঠা করা েধয়ধছ তা ঐ ঘর যা মক্কায় অৈবস্থত, 
ওিা ৈরকতময় এৈং বৈশ্বৈাসীর জনয পথ-প্রদশণক। এর মধধয রধয়ধছ আল্লাের 
অসীম েমতার স্পে বনদশণন এৈং তাাঁর খলীল ইৈরােীম আলাইবেস সালাধমর 
সৃ্মবত, তন্মধধয রধয়ধছ পাথধরর গাধয় তাাঁর খলীল ইৈরােীম আলাইবেস সালাধমর 
পদবিহ্ন যার উপর বতবন দাাঁবড়ধয় বছধলন।  
 আল্লাহ্ তা‘আলা আমাধদর জনয আমাধদর মধধয যারা কা‘ৈা ঘধরর 
ত্বাওয়াফ কধর তাধদর জনয মাকাধম ইৈরােীমধক মমাসাল্লা (সালাধতর স্থান) 
বেধসধৈ গ্রেণ করার জনয বৈবধৈদ্ধ কধরধছন,  

نَِس  َعنْ 
َ
َمره  قَاَل : قَاَل  َمالٍِك، بِْن  أ اِب  ْبنه  عه ه  رَِضَ  اَلَط  ، اّلل  لْته : ثَََلٍث  يِف  َرِّب  َواَفْقته "  َعنْهه  َفقه

وَل  يَا ، رَسه ِ َْذنَا لَوِ  اّلل  ، إِبَْراِهيمَ  َمَقامِ  ِمنْ  اَّت  َصّلى لَْت  مه وا}: َفََنَ ِذه َصّلى  إِبَْراِهيمَ  َمَقامِ  ِمنْ  َواَّت  { مه
 [٩٢٣: ابلقرة]

“আনাস রাবদয়াল্লাহু আনহু ওমার রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু মথধক ৈণণনা কধরধছন, 
বতবন ৈধলন: আবম ৈললাম: ইয়া রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইবে ওয়াসাল্লাম এিা 
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আমাধদরও রধৈর খলীধলর মাকাম (স্থান) আমরা কী এিাধক (মাকাধম 
ইৈরােীমধক) মমাসাল্লা (সালাধতর স্থান বেধসধৈ গ্রেণ) করৈনা? তখন আল্লাে 
তা‘আলা অৈতীণণ করধলন: {এৈং মতামরা মাকাধম ইৈরােীমধক সালাধতর স্থান 
বেধসধৈ গ্রেণ কর। [সূরা আল-ৈাকারা: ১২৫]}”। (ৈুখারী: ৪০২) 
 নৈী সাল্লাল্লাহু আলাইবে ওয়াসাল্লাম মাকাধম ইৈরােীধমর বপছধন সালাত 
আদায় কধরধছন, মযমন নৈী সাল্লাল্লাহু আলাইবে ওয়াসাল্লাম এর েধজ্বর পদ্ধবত 
ৈণণনায় জাধৈর রাবদয়াল্লাহু আনহু মথধক ৈবণণত োদীধস ৈবণণত েধয়ধছ,  

ََلم، َعلَيْهِ  إِبَْراِهيمَ  َمَقامِ  إَِل  َنَفذَ  ثهم  »   الس 
َ
وا}: َفَقَرأ ذه ِ َصّلى  إِبَْراِهيمَ  َمَقامِ  ِمنْ  َواَّت  : ابلقرة{ ]مه

 «ابْلَيِْت  َوبَنْيَ  بَيْنَهه  الَْمَقامَ  فََجَعَل  [٩٢٣
তারপর বতবন মাকাধম ইৈরােীম আলাইবেস সালাধমর কাধছ মগধলন এৈং 

وا} ذه ِ َصّلى  إِبَْراِهيمَ  َمَقامِ  ِمنْ  َواَّت  [٩٢٣: ابلقرة{ ]مه  ‘আর মতামরা মাকাধম ইৈরােীমধক 
মুসাল্লা ৈা সালাধতর স্থান ৈানাও’ [সূরা আল-ৈাকারাে: ১২৫] এিা পড়ধলন 
আর ৈাইতুল্লাে ও মাকাধম ইৈরােীমধক সামধন মরধখ সালাত আদায় করধলন”। 
(মুসবলম: ১২১৮)  
তধৈ মাকাধম ইৈরােীমধক িুম্বন ৈা স্পশণ করা যাধৈ না মকননা তা বৈদ‘আত।  
 ইৈধন তাইবময়যা (রাবেমাহুল্লাে) ৈধলন: “সুন্নাধতর আধলাধক আধলমগণ 
একমত েধয়ধছন ময, মাকাধম ইৈরােীমধক স্পশণ করা ৈা িুম্বন করা বৈবধসম্মত 
নয়।” 
 ইৈনুল কাইধয়যম যাদুল মা‘আধদ ৈধলন, “রাসূলুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইবে 
ওয়াসাল্লাম কা‘ৈা ঘধরর ত্বাওয়াফ করধত বগধয় সাত িক্কর বদধলন, এরমধধয 
বতন িক্কধর রমল (দ্রুত োিধলন) এৈং িার িক্কধর স্বািাবৈকিাধৈ োিধলন, 
অতঃপর মাকাধম ইৈরােীধমর মপছধন দুই রাকাত সালাত আদায় করধলন 
অতঃপর মতলাওয়াত করধলন {وا ذه ِ َصّلى  إِبَْراِهيمَ  َمَقامِ  ِمنْ  َواَّت  [٩٢٣: ابلقرة{ ]مه  এৈং 
মতামরা মাকাধম ইৈরােীমধক সালাধতর স্থান বেসাধৈ গ্রেণ কর” এই আয়াত 
মতলওয়াত করার বতবন স্বীয় স্বর উাঁিু করধলন মানুষ তা মশানধত মপল।  
 তাই ত্বাওয়াধফর পর মাকাধম ইৈরােীধমর মপছধন সালাত আদায় করা 
পছন্দনীয় সুন্নাত, যার পধে তা আদায় করা সম্ভৈ েয়। অতএৈ মাকাধম 
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ইৈরােীধমর বৈবধ সম্মত সম্মান করা েল তার মপছধন সালাত আদায় করা, 
মযমন কধরধছন সৃবের সরদার মুোম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইবে ওয়াসাল্লাম। আর 
বনবষদ্ধ এৈং বৈদ‘আতী সম্মান করা েল তা স্পশণ করা এৈং িুম্বন করা। সালধফ 
সাধলেীনগণ তা মথধক বনধষধ কধরধছন।  
 ইৈধন যুৈাইর রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু একদল মলাধকর বনকি আসধলন 
যারা মাকাধম ইৈরােীমধক স্পশণ করত, অতঃপর বতবন ৈলধলন: মতামরা তা 
স্পশণ করধত বনধদণবশত েও বন, ৈরং মতামরা বনধদণবশত েধয়ছ তার বনকি 
সালাত আদায় করধত।  
 ইৈধন জুরাইজ মথধক ৈবণণত, বতবন ৈধলন: আবম ‘আতাধক বজধজ্ঞস 
করলাম ময, তুবম বক কাউধক মদধখছ ময, মস মাকাধম ইৈরােীমধক িুম্বন কধর 
ৈা স্পশণ কধর? মস ৈলল: গ্রেণধযাগয কাউধক মদবখ বন।  
 কাতাদা রাবেমাহুল্লাে ৈধলন: “এৈং মতামরা মাকাধম ইৈরােীমধক 
সালাধতর স্থান বেধসধৈ গ্রেণ কর।” মূলত এই আয়াত িারা তারা বনধদণবশত 
েধয়ধছ, মাকাধম ইৈরােীধমর বনকি সালাত আদায় করার জনয, তা স্পশণ করার 
জনয বনধদণবশত েয় বন। বনশ্চয়ই এই উম্মত তা করার জনয দাবয়ত্ব প্রাপ্ত েধয়ধছ 
যা করার জনয পূৈণৈতণী উম্মত দাবয়ত্ব প্রাপ্ত েধয়বছল।  
 
৮. যমযম:  
 যমযম প্রবসদ্ধ ৈরকতময় কুয়া। যা মসবজধদ োরাধম োজধর আসওয়াদ 
ৈা কাধলা পাথধরর পূধৈণ ও মাকাধম ইৈরােীধমর দবেধণ অৈবস্থত। এ পাবন মৈর 
েওয়ার ঘিনা প্রবসদ্ধ এৈং তার ফবযলত সম্পধকণও মানুষ অৈগত। আল্লাে এ 
পাবনর এমন অধনক বৈবশেয বনধণারণ কধরধছন, যা িারা সকল পাবনর উপর 
তার গুরুত্ব ও ফবজলত প্রমাবণত েয়। তার মধধয অনযতম েধলা: 
 (ক) নৈী সাল্লাল্লাহু আলাইবে ওয়াসাল্লাম-এর ৈে ইসরা ও বমরাধজর 
ঘিনার পূধৈণ এ পাবন িারা মধৌত করণ। (সেীে ৈুখারী: ২/৪৯২) 
 (খ) শরীয়ত ও বিবকৎসা বৈজ্ঞাধনর দৃবেধত বৈধশ্বর সৈণধশ্রষ্ঠ পাবন এই 
যমযম। ইৈধন আব্বাস েধত ৈবণণত, বতবন ৈধলন: রাসূলুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইবে 
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ওয়াসাল্লাম ৈধলধছন: ‘‘যমীধনর উপবর িাধগর সধৈণাত্তম পাবন েল যমযধমর 
পাবন।” (তাৈরানী: ১১/৯৮, মুনধজরীর তারগীৈ ও তারেীৈ: ২/২০৯) 
 (গ) খাধদযর নযায় পানকারীধক পবরতৃপ্ত কধর। সেীে মুসবলধম ৈবনণত 
েধয়ধছন, আবু্দল্লাে ইৈন সাধমত আৈূ যর রাবদয়াল্লাহু আনহু মথধক তাাঁর ইসলাম 
গ্রেধণর খৈর ৈণণনা কধরন। তাধত রধয়ধছ নৈী সাল্লাল্লাহু আলাইবে ওয়াসাল্লাম 
আৈূ যরধক ৈধলন: কখন মথধক এখাধন রধয়ছ? আৈূ যর ৈধলন: আবম ৈললাম: 
৩০ বদৈা-রাত এখাধন রধয়বছ। বতবন ৈধলন: মতামার খাৈার বক বছল? আৈূ যর 
ৈধলন: আবম ৈললাম: আমার যমযম পাবন ৈযতীত আর বকছু বছল না। পবরধশধষ 
এমন মমািা েধয় মগলাম ময মপধির িামড়া িাজ েধয় মগল। কবলজায় েুধার 
মলশমাত্র মপতাম না। নৈী সাল্লাল্লাহু আলাইবে ওয়াসাল্লাম ৈধলন: বনশ্চয়ই এ 
পাবন ৈরকতময় বনশ্চয়ই তা খাধদযর খাদয। (মুসবলম: ৪/১৯১৯)  
 ইৈনুল আসীর ৈধলন: ‘‘অথণাৎ: মানুষ যখন এপাবন পান করধৈ তখন 
মস পবরতৃপ্ত েধৈ, মযমন খাৈার গ্রেণকধর পবরতৃপ্ত েয়। (আন মনোয়া: 
৩/১২৫), যাদুল মায়াধদ ইমাম ইৈধন কাবয়যম (রবেমাহুল্লাের ৈাণী দ্র:)। 
 (ঘ) বনশ্চয়ই আল্লাের েকুধম যমযম পাবন েল মরাধগর আধরাগয লাধির 
উপকরণ। মযমন: ইৈধন আব্বাস রাবদয়াল্লাহু আনহুমা নৈী সাল্লাল্লাহু আলাইবে 
ওয়াসাল্লাম েধত ৈণণনা কধরন: ‘‘যমীধনর ৈুধক সধৈণাত্তম পাবন েল যমযধমর 
পাবন, তার মধধয রধয়ধছ খাধদযর উপকরণ ও পীবড়তধদর জনয রধয়ধছ 
আধরাধগযর উপরকণ।” আল্লাে তা‘আলা এ ৈরকধতর পাবনধক রো কধরধছন। 
এবি আল্লাের মেধত্বর একবি স্পে প্রমাণ ৈা বনদশণন । সুতরাং তা শতাবব্দর 
পর শতাবব্দধতও বৈলুপ্ত েয় বন। আধুবনক বিবকৎসা বৈজ্ঞাধনর মাধযধম তা পরীো 
করা েধয়বছল, তাধত তার স্বচ্ছতা-বৈশুদ্ধতা ও যাৈতীয় মদাষ ও বমশ্রণ েধত মুি 
প্রমাণ েয়। (মদখুন: ইবিবনয়ার ইয়ােইয়াে প্রণীত যমযম খাদয ও আধরাগয: 
১০৯ পৃো) 
 
৯. সাফা-মারওয়া: কা‘ৈার পূধৈণ মক্কার দু’বি পাোধড়র নাম েল সাফা ও 
মারওয়া। েজ্ব ও উমরার সময় উিয় পাোধড়র মাধে সা‘ঈ করা েয়, যা তার 
রুকধনর অন্তিুণি। 
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আল্লাহ্ তা‘আলা ৈধলন:  
َفا ۞إِنَّ  ﴿ ئِرِ  ِمن َوٱلَۡمۡرَوةَ  ٱلصَّ

ِ   َشَعا  وِ  ٱۡۡلَۡيَت  َحجَّ  َفَمنۡ  ٱّللَّ
َ
ن َعَلۡيهِ  ُجَناحَ  فََل  ٱۡعَتَمرَ  أ

َ
وََّف  أ  َيطَّ

ا  عَ  َوَمن بِِهَما ا َتَطوَّ َ  فَإِنَّ  َخرۡيٗ  [ ٩٣١: ابلقرة] ﴾ ١٥٨ َعلِيم   َشاكِر   ٱّللَّ
“‘বনশ্চয় ‘সাফা’ ও ‘মারওয়া’ আল্লাের বনদশণনসমূধের অন্তগণত, অতএৈ ময 
ৈযবি এই গৃধের ‘েজ্ব’অথৈা ‘উমরা’কধর তার জধনয এতদুিধয়র প্রদবেণ 
করা মদাষনীয় নয়, এৈং মকাধনা ৈযবি মস্বচ্ছায় সৎকমণ করধল আল্লাে গুণগ্রােী, 
সৈণজ্ঞাত”। (সূরা আল-ৈাকারা: ১৫৮) 
 ইমাম তাৈারী রে. আল্লাের ৈাণী : 

َفا ۞إِنَّ  ﴿  ئِرِ  ِمن َوٱلَۡمۡرَوةَ  ٱلصَّ
ِ   َشَعا   [ ٩٣١: ابلقرة] ﴾ٱّللَّ

এর তাফসীধর ৈধলন: আল্লাে তা‘আলার বনদশণধনর অন্তিুণি েল ময, বতবন তাাঁর 
ৈান্দাধদর জনয সাফা ও মারওয়াধক এমন একবি বনদশণন ও ঐবতধেযর প্রতীক 
ৈাবনধয়ধছন ময, তারা এর বনকি মদা‘আ, বযবকর ৈা মসখাধন ময আমল তাধদর 
জনয ফরয করা েধয়ধছ তা পালধনর মাধযধম তাাঁর ইৈাদত পূণণ কধর থাধক। 
(তাফসীর তাৈারী: ২/৭১০) 
তার সম্মান মূলত: আল্লাে তা‘আলা ময উিধয়র মাধে সা‘ঈ করার বৈধান 
প্রধযাজয কধরধছন তার মধধযই। পোন্তধর উিয় পাোড়ধক স্পশণ করা 
শরীয়তসম্মত নয়। নৈী সাল্লাল্লাহু আলাইবে ওয়াসাল্লাম এর তরীকা বৈধরাধী 
েওয়ার কারধণ। 
 
১০. বমনা, আরাফাত ও মুযদাবলফা:  
এ বতনবি স্থান েল সম্মাবনত স্থান ও পবৈত্র বনদশণনাৈলীর অন্তিুণি। েধজ্ব যার 
অবিমুখী েধত েয় ও কবতপয় বৈধান মসখাধন পালন করধত েয়।  
বমনা: শুধু েধজর বদনগুধলাধত মসখাধনর সংবিে আমলগুবল আদায় করা েয়। 
মযমন: রাবত্র যাপন, পাথর বনধেপ ও পশু যৈাই। আল্লাে তা‘আলা ৈধলন:  

َ  ۞َوٱۡذُكُروا  ﴿ يَّام   ِف   ٱّللَّ
َ
ۡعُدوَدَٰت    أ َل  َفَمن مَّ رَ  َوَمن َعلَۡيهِ  إِۡثمَ  فََل   يَۡوَمۡيِ  ِف  َتَعجَّ خَّ

َ
 إِۡثمَ  فََل   تَأ

ى  لَِمنِ  َعلَۡيهِ   َ  َوٱتَُّقوا   ٱتََّقَٰ نَُّكمۡ  َوٱۡعلَُمو ا   ٱّللَّ
َ
ونَ  إَِِلۡهِ  أ  [ ٢٠٣: ابلقرة] ﴾٢٠٣ ُُتََۡشُ



 

 

বৈধ অবৈধধর মানদধে পবৈত্র মক্কার বৈবিন্ন স্থানসমূধের সম্মাননা  21  

‘‘এৈং বনধণাবরত (তাশরীধকর) বদৈসসমূধে আল্লাের বৈধশষ) বযবকর কর: 
অতঃপর মকউ যবদ দু’বদধনর মধধয (মক্কায় বফধর মযধত) তাড়াতাবড় কধর তধৈ 
তার জধনয মকাধনা পাপ মনই, পোন্তধর মকউ যবদ বৈলম্ব কধর তধৈ তার 
জধনযও পাপ মনই এমনবি মুত্তাকীর জনয এৈং মতামরা আল্লাের তাকওয়া 
অৈলম্বন কর ও মজধন মরধখা ময, অৈশযই মতামাধদর সকলধক তাাঁরই বনকি 
সমধৈত করা েধৈ।” [সূরা আল-ৈাকারা:২০৩] 
 বমনা নামকরণ: এজনযই বমনা ৈলা েয় ময, মসখাধন রি প্রৈাবেত করা 
েয়। 
 সীমানা: আকাৈা েধত ওয়াদী মুোসসার পযণন্ত বৈসৃ্তত। (মদখুন: 
মু‘জামুল ৈুলদান: ৫/১৯৮-১৯৯ পৃষ্ঠা) 
 আরাফাত: মদা‘আ ও বযবকধরর জনয বযলেজ্ব মাধসর নৈম তাবরখ 
আরাফা বদৈধসই শুধু মসখাধন মযধত েয়। ‘‘ইলাল” (ইলাল নামবি এ পাোধড়র 
বৈশুদ্ধ সূধত্র প্রমাবণত নাম। আর ‘‘জাৈাধল রেমত” নামকরণবি আসধল িুল। 
মদখুন: আল্লামা ৈকর আৈূ যাধয়দ প্রণীত: ‘‘তােকীকাত শরবয়য়যাে ওয়া 
তারীবখয়যাে: ১৬-২৯ পৃো) পাোধড়র পাথরগুবলর পাদধদধশ সম্ভৈ েধল োজী 
সাধেৈানগণ অৈস্থান করধৈন, তা না েধল সমস্ত আরাফাই অৈস্থান স্থল। 
মযমনিাধৈ অধনক োজী পাোড়বিধত আধরােণ কধর থাধক, তার মকাধনা 
বৈবধৈদ্ধতা মনই। পাোড় স্পশণ করা ৈা তার ৈরকত গ্রেণ করাও শরীয়তসম্মত 
নয়। আরাফাধতর ৈণণনা আল্লাে তা‘আলার বনধম্নর ৈাণীধত েধয়ধছ: 

ن ُجَناح   َعلَۡيُكمۡ  لَۡيَس ﴿
َ
ِن فَۡضٗل  تَۡبَتُغوا   أ ب ُِكۡما  م  فَۡضُتم فَإَِذا   رَّ

َ
ِنۡ  أ َ  فَٱۡذُكُروا   َعَرَفَٰت   م   ٱّللَّ

َُٰكمۡ  َكَما َوٱۡذُكُروهُ  ٱۡۡلََراِم   ٱلَۡمۡشَعرِ  ِعندَ  ِن ُكنُتم ِإَون َهَدى ٓال ِيَ  لَِمنَ  َقۡبلِهِۦ م  : ابلقرة] ﴾١٩٨ ٱلضَّ
٩١١ ] 

“মতামরা স্বীয় প্রবতপালধকর অনুগ্রে লধির মিো করধল তাধত মতামাধদর পধে 
মকাধনা অপরাধ মনই; অতঃপর যখন মতামরা আরাফাত েধত প্রতযাৈবতণত েও 
তখন পবৈত্র (মাশয়াধর োরাম) সৃ্মবত-স্থাধনর বনকি আল্লােধক স্মরণ কর এৈং 
বতবন মতামাধদরধক মযরূপ বনধদণশ বদধয়ধছন তদ্রূপ তাাঁধক স্মরণ কধরা এৈং 
বনশ্চয় মতামরা এর পূধৈণ বৈভ্রান্তধদর অন্তগণত বছধল।” [সূরা আল-ৈাকারা: ১৯৮] 
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 ইমাম ৈুখারী রাবেমাহুল্লাে আধয়শারাবদয়াল্লাহু ‘আনো েধত ৈণণনা 
কধরন, বতবন ৈধলন: কুরাইশ ও যারা তাধদর িীধনর অন্তিুণি বছল, মুযদাবলফায় 
তারা অৈস্থান বনত ও তার নামকরণ কধরবছল ‘‘আলহুমুস” এৈং সমস্ত আরৈ 
‘আরাফায় অৈস্থান করত। অতঃপর যখন ইসলাধমর আগমন ঘিল, তখন 
আল্লাহ্ তাাঁর নৈী সাল্লাল্লাহু আলাইবে ওয়াসাল্লাম হুকুম করধলন: ‘আরাফায় এধস 
অৈস্থান মনওয়ার জনয। এরপর মসখান মথধক প্রস্থান করার জনয। তার ৈণণনা 
মযমন: আল্লাের ৈাণীধত এধসধছ:  

فِيُضوا   ُثمَّ ﴿
َ
فَاَض  َحۡيُث  ِمنۡ  أ

َ
ا  َوٱۡسَتۡغفُِروا   ٱنلَّاُس  أ َ َ  إِنَّ  ٱّللَّ  [ ٩١١: ابلقرة] ﴾١٩٩ رَِّحيم   َغُفور   ٱّللَّ

“অতঃপর মযখান মথধক মলাক প্রতযাৈতণন কধর, মতামরাও মসখান মথধক 
প্রতযাৈতণন কর এৈং আল্লাের বনকি েমা প্রাথণনা কর; বনশ্চয় আল্লাে েমাশীল, 
করুণাময়।” [সূরা আল-ৈাকারা: ১৯৯, ৈুখারী: ৮/১৮৬] 
 
 মুযদাবলফা: আরাফা েধত প্রতযাৈতণন কুরৈানীর পূধৈণর রাধত মসখাধনর 
মাশ‘য়াধর োরাধম রাবত্র যাপন এৈং আল্লাের বযবকর ও মদা‘আর উধেধশয 
আগমন করা েয়। মুযদাবলফার মাোমাবে এখাধন একবি পাোড় বছল যা 
ৈতণমান যুধগ প্রশস্ততার প্রধয়াজধন বৈলুপ্ত কধর মসখাধন মবসবজদ ৈানান েধয়ধছ। 
আল্লাে তা‘আলা ৈধলন:  

ن ُجَناح   َعلَۡيُكمۡ  لَۡيَس ﴿
َ
ِن فَۡضٗل  تَۡبَتُغوا   أ ب ُِكۡما  م  فَۡضُتم فَإَِذا   رَّ

َ
ِنۡ  أ َ  فَٱۡذُكُروا   َعَرَفَٰت   م   ٱّللَّ

َُٰكمۡ  َكَما َوٱۡذُكُروهُ  ٱۡۡلََراِم   ٱلَۡمۡشَعرِ  ِعندَ  ِن ُكنُتم ِإَون َهَدى ٓال ِيَ  لَِمنَ  َقۡبلِهِۦ م  : ابلقرة] ﴾١٩٨ ٱلضَّ
٩١١]  

“মতামরা স্বীয় প্রবতপালধকর অনুগ্রে লাধির মিো করধল তাধত মতামাধদর পধে 
মকাধনা অপরাধ মনই; অতঃপর যখন মতামরা আরাফাত েধত প্রতযাৈবতণত েও 
তখন পবৈত্র (মাশ‘য়াধর োরাম) সৃ্মবত-স্থাধনর বনকি আল্লােধক স্মরণ কর এৈং 
বতবন মতামাধদরধক মযরূপ বনধদণশ বদধয়ধছন তদ্রূপ তাাঁধক স্মরণ কধরা এৈং 
বনশ্চয় মতামরা এর পূধৈণ বৈভ্রান্তধদর অন্তগণত বছধল।” [সূরা আল-ৈাকারা: ১৯৮] 
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 সীমানা: মুযদাবলফার সীমানা ওয়াদী মুোসসার েধত শুরু কধর মা’বযমা 
ই আরাফার মাোমাবে। অৈশয এর দু’সীমা মুযদাবলফার অন্তিুণি নয়; তধৈ 
মুযদাবলফা সমূ্পণণিাই োরাধমর অন্তিুণি।” (মু‘জামুল ৈুলদান: ৫/১৯৮) 
 উি বতনবি স্থাধনর ৈণণনা বৈবিন্ন সেীে োদীধস উধল্লখ রধয়ধছ। মযমন: 
নৈী সাল্লাল্লাহু আলাইবে ওয়াসাল্লাম এর ৈাণী: “আরাফার সমূ্পণণবিই অৈস্থান 
স্থল, বমনার সমূ্পণণিাই যৈাইর স্থান, সমূ্পণণ মুযদাবলফা অৈস্থান স্থল ও মক্কার 
সমূ্পণণ রাস্তাই যৈাইর স্থান। (আৈু দাঊদ: ১৯৩৬, ইৈধন মাজাে: ৩০৪৮) 
 এই বতনবি স্থাধনর ফবযলত ও এগুবলধক আল্লাের শরীয়ত মমাতাধৈক 
ইৈাদধতর জনয খাস করা শরীয়ধতর সব ক দলীল-প্রমাণ িারা সাৈযস্ত। এগুবল 
মদা‘আ কৈূধলর উপযুি স্থান। 
 ইমাম শাওকানী (রে.) এসৈ মদা‘আর ফবযলত সম্পধকণ ৈধলন: ‘‘এসৈ 
ৈরকতময় স্থাধনর অবতবরি বকছু বৈবশেয রধয়ধছ, যা মসই সৈ স্থাধনর সম্মান ও 
ৈরকত থাকার কারধণ। আর তার ৈরকধত ধনয েধৈন যাাঁরা তার মধধয 
যথাবৈবেত আমল করধৈন। আল্লাে তায়ালার রধয়ধছ অফুরন্ত অনুগ্রে ও মো 
অৈদান। মযমন একবি োদীধস এধসধছ: তাাঁরা এমন জাবত ময, তাাঁধদর সাধথ 
অৈস্থানকারীও ৈবিত েয় না। অথণাৎ ঐ জাবতর সাধথ অৈস্থানকারীধদরধকও 
তাধদর অন্তিুণি কধর মদওয়া েধয়ধছ, অথি তারা তাধদর অন্তিুণি বছল না। 
ৈরং মসখাধন অৈস্থানকারীধদর ৈরকত তাধদর বদধক এধস পধড়ধছ যবদও তারা 
এধদর অন্তিুণি বছল না। সুতরাং এবি মকাধনা দূধরর বৈষয় নয় ময ৈরকধতর 
স্থানগুবল এমন েধত পাধর: যার ফধল ওখাধন আল্লােধক আহ্বানকারী আল্লাে 
প্রদত্ত মসখাধনর ৈরকধতর অন্তিুণি েধৈ; ময কারধণ মস এধেধত্র তার মদা‘আ 
কৈূল না েওয়া মথধক ৈবিত েধৈ না।” (শাওকানীর তুেফাতুয যাধকরীন: ৪৪ 
পৃষ্ঠা) 
 
এধেধত্র গুরুত্বপূণণ দু’বি বৈষধয় সতকণতা জরুরী: 
 প্রথমত: বনশ্চয়ই ময ফবজলতপূণণ স্থাধনর ৈযাপাধর আধলািনা ইধতাপূধৈণ 
করা েধলা মসখাধন স্বয়ং ময মূল ইৈাদত শরীয়ধত দলীল বিবত্তক ও ময পদ্ধবতর 
তা ৈযতীত আল্লাের অনয মকাধনা ইৈাদত করা উবিত েধৈ না। মযমন: কাৈার 
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পাধশ্বণ অৈবস্থত মাকাধম ইৈরােীধমর বনকধি তাওয়াধফর পর দুই রাক‘আত 
সালাত আদায় করা; যার প্রথম রাক‘আধত সূরা ফাধতো ও সূরা কাধফরূন এৈং 
বিতীয় রাক‘আধত সূরা ফাধতো ও সূরা ইখলাস পড়া।  এখাধন ইৈাদধতর 
মূল েধলা দুই রাক‘আত সালাত আদায়। সুতরাং মাকাধম ইৈরােীম স্পশণ করা, 
িুম্বন করা ও তা িারা ৈরকত অজণন করা যাধৈ না। তা এ অধথণ ময, মসখাধনর 
স্বয়ং ময মূল ইৈাদত ৈবণণত েধয়ধছ তা ৈযতীত মসখাধন আল্লাের জনয আর 
মকাধনা প্রকার ইৈাদত করা যাধৈ না। 
 ইধতাপূধৈণ সালাধফ সাধলেীধনর মাকাধম ইৈরােীম স্পশণ ও তা িুম্বন 
করার বনধষধাজ্ঞার ৈযাপাধর কবতপয় উবি অবতৈাবেত েধয়ধছ। অনুরূপ মসখাধন 
স্বয়ং ময পদ্ধবতর ইৈাদত পাওয়া যায় তা েধলা তাওয়াধফর পর দুই রাক‘আত 
সালাত আদায় করা। যার প্রথম রাক‘আধত সূরা ফাবতো ও সূরা কাধফরূন 
এৈং বিতীয় রাক‘আধত সূরা ফাবতো ও সূরা ইখলাস পড়া। 
অতএৈ এিাধৈ প্রধতযক মেধত্রই স্বয়ং আসল ইৈাদত ও স্বয়ং মস পদ্ধবতবিই 
অৈলম্বন করা জরুরী। 
 স্থানগুবলর ৈযাপাধর সালাধফ সাধলেীন এমন নীবতই ৈাস্তৈায়ন কধরন। 
নৈী সাল্লাল্লাহু আলাইবে ওয়াসাল্লাম ময আমল কধরধছন তাাঁরাও তা কধরধছন 
এৈং ময আমল বতবন ৈজণন কধরধছন, তাাঁরাও তা ৈজণন কধরধছন। 
 উি নীবতর দৃোন্ত: ৈবণণত আধছ ইৈধন আব্বাস ও মু‘আবৈয়া 
রাবদয়াল্লাহু ‘আনহুমা এক সাধথ ৈায়তুল্লাে তাওয়াফ করবছধলন। এ সময় 
মু‘আবৈয়া কাৈার িার কণণারই স্পশণ করবছধলন। ইৈধন আব্বাস রাবদয়াল্লাহু 
আনহুমা ৈলধলন: বনশ্চয়ই রাসূলুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইবে ওয়াসাল্লাম োজধর 
আসওয়াদ (কাধলা পাথর) ও তার পূধৈণর কণণার রুকধণ ইয়ামানী ৈযতীত অনয 
কণণার স্পশণ কধরন বন। মু‘আবৈয়া রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু ৈলধলন: ৈায়তুল্লাের 
মকাধনা অংশই পবরতাজয নয়। ইৈধন আব্বাস রাবদয়াল্লাহু আনহুম ৈলধলন: 
অৈশযই নৈী সাল্লাল্লাহু আলাইবে ওয়াসাল্লাম এর মধধয রধয়ধছ মতামাধদর জনয 
উত্তম আদশণ। তারপর মু‘আবৈয়া রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু স্বীয় মত পবরৈতণন কধরন। 
(বতরবমযী: ৩/২১৩, ইমাম বতরবমযী ৈধলন: োসান সেীে) 
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 বিতীয়ত: বনশ্চয়ই এ ফবজলতপূণণ স্থানগুবল বৈধশষ কবতপয় ইৈাদধতর 
জনযই বনধণাবরত। অতএৈ এর উপর বকয়াস-অনুমান কধর অনযানয ইৈাদত করা 
যায় না।  
 ইৈধন তাইবময়া রাবেমাহুল্লাে ৈধলন: ‘‘মক্কার বনদশণনাৈলীর (মাশাধয়ধর 
োরাধম) বৈধশষ স্থানগুবল বৈধশষ বৈধশষ ইৈাদধতর জনয বনধণাবরত। তার সাধথ 
অনযানয সকল স্থানধক মস সৈ ইৈাদধত যুি করা যাধৈ না। মযমন: ৈায়তুল্লাে 
তাওয়াধফর জনয বনধণাবরত। সুতরাং মস সৈ স্থান যার জনয ও বৈবধৈদ্ধ মস 
মেধত্র একবির বকয়াস অনযবির উপর িলধৈ না।” (ইকবতদাউস বসরাবতল 
মুস্তাকীম: ২০/৮০৯-৮১০) 
 অতএৈ আল্লাে যা প্রৈতণন কধরন বন তা কাধরা জনয প্রৈতণন করা 
জাধয়য নয়। মযমন: মকউ যবদ ৈধল আবম কাৈার সাত তাওয়াধফর মত মকাধনা 
পাথধরর িাবর পাধশ্বণ সাত তাওয়াফ মুস্তাোৈ মধন কবর ৈা মাকাধম ইৈরােীমধক 
মুসাল্লা ৈানাধত িাই এৈং এ জাতীয় অনয বকছু, তধৈ তার জধনয তা জাধয়য 
নয়। মকননা আল্লাে তা‘আলা ময বজবনস ময কমণ, ময বৈবধ-বৈধাধনর সাধথ 
বনধণারণ কধরধছন, তার সাধথ অনযধক বকয়াস করা নাজাধয়য। যার সাধথ যা 
বকছু বনধণারণ করা েধয়ধছ তা অধনযর মধধয বৈরাজমান না থাকার কারধণ েধত 
পাধর, যা অবধকাংশ আধলধমর মত অথৈা বনছক তা মযধেতু বনধণারণ কধর 
বদধয়ধছ তার জনযই, যা কবতপয় আধলধমর মত। মযমন: কাৈা েজ্ব ও 
তাওয়াধফর জনয খাস, অনুরূপ আরাফা অৈস্থাধনর জনয, বমনা পাথর বনধেধপর 
জনয, িার োরাধমর মাস তার বৈধশষ মযণাদার জনয, রমজাধনর মাস মরাযা ও 
তারাৈীের জনয এৈং এছাড়াও অনযানয বৈষয়। (মাজমু‘ ফাধতায়া: ৪/৪৮২) 
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বিতীয় অধযায় 
ঐ সমস্ত স্থান যা সম্মান করার ৈযাপাধর শরীয়ধত মকাধনা বৈধশষ বৈবশধের 

কথা প্রমাবণত নয় 
 বকছু বকছু ঐবতোবসক এৈং বলখকগণ মক্কা মুকাররামার ফবযলত এৈং 
েজ্ব সম্পধকণ বলখধত বগধয় এমন বকছু বকছু স্থান ও জায়গার কথা উধল্লখ 
কধরধছন, যা েজ্ব আদায়কারী এৈং বযয়ারতকারীধদর জনয ৈরকত লাধির 
উধেধশয বযয়ারত করা এৈং মসখাধন আল্লাের ইৈাদধতর কথা ৈধলধছন, যা নৈী 
জীৈনীর উপর মলখা গ্রন্থগুধলাধত উধল্লখ েধয়ধছ। মসখাধন মকাথাও এধসধছ ময 
নৈী সাল্লাল্লাহু আলাইবে ওয়াসাল্লাম অমুক স্থাধন ৈধসধছন ৈা সালাত আদায় 
কধরধছন ইতযাবদ। আৈার বকছু মক্কার ইবতোস বলখকগণ তাধদর বৈশাল 
িবলয়ধমর গ্রন্থাৈলীধত তা অন্তিুণি কধরধছন। এ সমস্ত স্থানসমূেধক মকাধনা 
ইৈাদধতর জনয বনধণাবরত করার ৈযাপাধর শরীয়াধতর বনধষধকারী দলীলসমূে 
উধল্লখ করার আধগ দু’বি বৈষধয়র মাধে পাথণকয উধল্লখ করা জরুরী: 
 ১ম: ময মকাধনা স্থান ৈা জায়গা মযখাধন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইবে 
ওয়াসাল্লাম ইৈাদতসমূধের মধধয মকাধনা একবি ইৈাদধতর উধেধশয গমন 
কধরধছন। অৈশযই (উম্মধতর জনয) ঐ স্থাধন যাওয়া এৈং তা অধিষণ করা 
বৈধ, আর তা েধৈ নৈী সাল্লাল্লাহু আলাইবে ওয়াসাল্লাম এর অনুসরণ এৈং 
মসায়াৈ ও প্রবতদাধনর আশায়। ইধতাপূধৈণ ঐ সমস্ত ৈরকতময় স্থান এৈং তা 
সম্মান করার দলীল উধল্লখ করা েধয়ধছ, এর মধধয মকাধনা মতধিদ মনই। 
 ২য়: ময মকাধনা স্থাধন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইবে ওয়াসাল্লাম মকাধনা 
ইৈাদত ৈা অনয মকাধনা বকছু কধরধছন, বকন্তু ঐ স্থানধক বৈধশষিাধৈ উধেশয 
কধর নয় এৈং ইচ্ছা কধরও নয় (ৈরং ইৈাদত ৈা কাধজর সময় েধয়ধছ তাই 
বতবন তা এখাধন কধরধছন)। এ ধরধণর স্থাধন মকাধনা ইৈাদত করা ৈা তা 
অধিষণ করা বৈবধসম্মত নয়।  
 এর বিবত্তধত ৈলা যায় ময, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইবে ওয়াসাল্লাম 
ইৈাদত বেধসধৈ যা বকছু কধরধছন তা ইৈাদত গণয েধৈ এৈং মসধেধত্র তাাঁধক 
অনুসরণ করা বৈবধ সম্মত, আর যবদ বতবন মকাধনা স্থান ৈা সময়ধক ইৈাদধতর 
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জনয বনধণারণ কধর থাধকন তােধল মস সময় ৈা স্থানধক ঐ ইৈাদধতর জনয 
বনধণাবরত করা সুন্নাত।  
 অতএৈ সম্মানধযাগয স্থানসমূে েধলা তা মযখাধন নৈী সাল্লাল্লাহু 
আলাইবে ওয়াসাল্লাম ইৈাদধতর উধেধশয গমন কধরধছন এৈং শরীয়ধতর 
দলীলসমূে মস বৈষধয় স্পে রধয়ধছ। মসধেধত্র মকাধনা মতবৈধরাধ মনই। বকন্তু 
মক্কা মুকাররামার বকছু বকছু স্থানধক ইৈাদধতর জনয বনধণারণ করা যা বনধণারণ 
করার কথা প্রমাবণত নয় মসখাধন ইৈাদধতর জনয যাওয়া বৈধ নয়।  
সংবেপ্তিাধৈ এ সমস্ত স্থানসমূধেধক সম্মান করা বনবষদ্ধকরধণর দলীলসমূে: 
 ১. ইৈাদধতর মেধত্র মূলনীবত েল বনধদণশমূলক মকাধনা দলীল না 
পাওয়া পযণন্ত ইৈাদত করা বনবষদ্ধ। তা এ জনয ময, িীধনর োকীকত পবরসু্ফবিত 
েয় দু’বি নীবতর মাধযধম। তার একবি েল: একমাত্র আল্লােরই ইৈাদত করধত 
েধৈ, অপরবি েল: একমাত্র তাাঁর বনধণাবরত বৈধান মমাতাধৈক তাাঁর ইৈাদত 
করধত েধৈ। 
 অতএৈ সালাত, মদা‘আ, বযবকর অনুরূপ বনকিয এৈং ৈরকত লাধির 
উধেধশয এই সমস্ত স্থানসমূধে গমন করা ইৈাদধতর প্রকারসমূধের অন্তিুণি। 
অথি কুরআন ও োদীধস এমন মকাধনা দলীল মনই যা তা জাধয়য েওয়ার কথা 
প্রমাণ কধর। আল্লাে তা‘আলা ৈধলন:  

مۡ ﴿
َ
َُٰٓؤا   لَُهمۡ  أ ِنَ  لَُهم َُشَُعوا   ُُشََك ِينِ  م  َذن   لَمۡ  َما ٱل 

ۡ
ا  بِهِ  يَأ ُ  [ ٢٩: الشورى] ﴾ٱّللَّ

“তাধদর বক এমন কতগুধলা মদৈতা আধছ যারা তাধদর জনয িীধনর এমন বকছু 
বৈধান প্রৈতণন কধরধছ যার অনুমবত আল্লাে মদন বন”? [সূরা আশ-শুরা-২১] 
 ২. সাোৈাধয় মকরাম কতৃণক এ সমস্ত স্থানসমূেধক ইৈাদত ৈা ৈরকত 
লাধির স্থান বেধসধৈ গ্রেণ করা মথধক বৈরত থাকা, অথি তারা বছধলন 
রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইবে ওয়াসাল্লাধমর অনুসরধণর মেধত্র এই উম্মধতর 
মধধয সৈণাবধক আগ্রেী। আর তারাও এই সমস্ত স্থানসমূে সম্পধকণ অৈগত 
বছধলন এৈং নৈী সাল্লাল্লাহু আলাইবে ওয়াসাল্লাম এর প্রবত তাধদর অবধক 
িাধলাৈাসা সুসাৈযস্ত বৈষয়। 
 অতএৈ ইৈাদতসমূধের মধধয প্রবতবি ইৈাদত যা সালধফ সাধলেীনগণ 
পবরতযাগ কধরধছন, (পরৈতণীধত) তা পালন করা বৈদ‘আত, অৈশয তা এই শধতণ 
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ময এই ইৈাদতবি করার িাবেদা বৈদযমান বছল আর তা করধত মকাধনা ৈাধা 
বৈপবত্ত বছল না।  
হুযাইফা রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু ৈধলধছন:  

 يدع لم األول فإن تتعبدها؛ فَل وسلم؛ عليه اهلل صّل انلب أصحاب يتعبدها لم عبادة ك"
 "قبلكم َكن من بطريق وخذوا! القراء معرش يا مقال فاتقوا لآلخر

“ময সমস্ত ইৈাদত রাসূলুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইবে ওয়াসাল্লাম-এর সাোৈাগণ 
কধরন বন তা মতামরা ইৈাদত বেধসধৈ গ্রেণ করধৈ না, মকননা পূৈণৈতণীগণ 
পরৈতণীধদর জনয ইৈাদত বেধসধৈ মকাধনা কথা ৈাদ মরধখ যান নাই। সুতরাং মে 
বশোথণীরা! মতামরা আল্লােধক িয় কর, মতামাধদর পূৈণৈতণীধদর রাস্তা অৈলম্বন 
কর।” (তারতুসী, োওয়াবদস ওয়াল বৈদা‘, ১৪৯)  
 ৩. এ ধরধণর সম্মানধক সালধফ সাধলেীন তাধদর কথা ও কাধজর 
মাধযধম বনবষদ্ধ ৈধল জাবনধয়ধছন এৈং প্রবতৈাদ কধরধছন, তাধদর মধধ সৈণাধগ্র 
বছধলন ফারুক ওমর ইৈনুল খাত্তাৈ রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু। বতবন তাাঁর কথার 
মাধযধম প্রবতৈাদ কধরন: 

ورِ  َعِن  َويْدٍ  بِْن  الَْمْعره اًجا َخرَْجنَا: " قَاَل ،  سه ج  َمرَ  َمعَ  حه اِب  بِْن  عه  َبْعِض  يِف  نَلَا َفَعَرَض ،  اَْلَط 
ِريِق  َمره  َفَقاَل ،  ِفيهِ  يهَصل ونَ  انل اسه  فَابْتََدرَهه ،  َمْسِجدد  الط  ْم؟ َما: عه نههه

ْ
هوا َشأ  َمْسِجدد  َهَذا: َفَقال

وله  ِفيهِ  َصّل   ِ  رَسه ه  َصّل   اّلل  َمره  َفَقاَل [ ١١:ص، ] وََسل مَ  َعلَيْهِ  اّلل  َها»: عه ي 
َ
 َمنْ  َهلََك  إِن َما،  انل اسه  أ

مْ  ََكنَ  ْحَدثهوَها َحّت  ،  َهَذا ِمثَْل  باِتبَاِعِهمْ  َقبْلَكه
َ
،  فَلْيهَصِل  َصََلةد  ِفيهِ  َله  َعَرَضْت  َفَمنْ ،  بِيًَعا أ

  «فَلْيَْمِض  َصََلةد  ِفيهِ  َله  َتْعِرْض  لَمْ  َوَمنْ 
“মা‘রুর ইৈন সুওয়াইদ রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু মথধক ৈবণণত, বতবন ৈধলন: একদা 
আমরা উমার রাবদয়াল্লাহু ‘আনহুর সাধথ মৈর েলাম, পবথমধধয আমরা একবি 
মসবজদ মপলাম, মানুষ মসখাধন সালাত আদাধয়র জনয দ্রুত ছুধি মগল, ওমার 
রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু বজধজ্ঞস করধলন তাধদর কী েধয়ধছ? তারা ৈলল: এই 
মসবজদবিধত নৈী সাল্লাল্লাহু আলাইবে ওয়াসাল্লাম সালাত আদায় কধরবছধলন, 
উমার রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু ৈলধলন: মে মানৈমন্ডলী! বনশ্চয়ই মতামাধদর 
পূৈণৈতণীগণ এধরধনর অনুসরধণর কারধণ পথভ্রে েধয়বছল, এমনবক তারা 
এগুধলা বনধয় উপাসনালয়ও আবৈষ্কার কধরবছল; ৈরং ময সালাধতর সমধয় এ 
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সমস্ত স্থাধন উপবস্থত েধৈ মস এখাধন সালাত আদায় করধৈ আর যবদ সালাধতর 
সমধয় এই সমস্ত স্থাধন উপবস্থত না েয় তােধল রাস্তা অবতক্রম কধর িধল যাধৈ। 
(ইৈন ওয়াোে, আল-বৈদা‘: ১০১)  
কাধজর মাধযধম ওমর রাবদয়াল্লাহু ‘আনহুর প্রবতৈাদ: 
অপর এক ঘিনায় ওমর রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু মথধক ৈবণণত েধয়ধছ, ময বতবন 
জানধত পারধলন,  

َمرَ »
َ
َمره  أ اِب  ْبنه  عه َجَرةِ  بَِقْطعِ  اَْلَط  ه  َصّل   انل ِب   ََتْتََها بهويِعَ  ال ِت  الش   َفَقَطَعَها،  وََسل مَ  َعلَيْهِ  اّلل 

ن  
َ
 «الِْفتْنَةَ  َعلَيِْهمه  فََخاَف ،  ََتْتََها َفيهَصل ونَ  يَْذَهبهونَ  ََكنهوا انل اَس  أِل

“ময বকছু মানুষ ঐ ৈৃধের বনকি আধস ময ৈৃধের বনধি সাোৈাগণ নৈী 
সাল্লাল্লাহু আলাইবে ওয়াসাল্লাম এর বনকি ৈাইয়াত কধরবছল, তখন বতবন বনধদণশ 
বদধলন মযন এই ৈৃে মকধি মফলা েয় তখন তা মকধি মদয়া েল”। (প্রাগুি) 
 এ েল উমার ইৈন খাত্তাৈ রাবদয়াল্লাহু ‘আনহুর কথা এৈং কাজ যার 
ৈযাপাধর নৈী সাল্লাল্লাহু আলাইবে ওয়াসাল্লাম ৈধলধছন:  

َ  إِن  » َمرَ  لَِسانِ  ََعَ  اْلَق   َجَعَل  اّلل   «َوقَلِْبهِ  عه
“বনশ্চয়ই আল্লাহ্ তা‘আলা উমাধরর যৈাধন এৈং অন্তধর সতযধক মেধল 
বদধয়ধছন”। (বতরবমযী, ৩৬৮২) 
 ইমাম ইৈন ওদযাে আল-কুরতুৈী এই দু’বি ঘিনা ৈণণনা করার পর 
ৈধলধছন: মাধলক ইৈন আনাস এৈং মদীনার অনযানয আধলম এ সমস্ত মসবজদ 
এৈং মদীনার মসবজদ মকাৈা এৈং উহুদ ৈযতীত নৈী সাল্লাল্লাহু আলাইবে 
ওয়াসাল্লাম এর সৃ্মবত বৈজবড়ত স্থানসমূধে আগমন করাধক অপছন্দ করধতন। 
(প্রাগুি, পৃ. ৮৯) 
 ৪. বনশ্চয়ই সাোৈীগণ রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইবে ওয়াসাল্লাম-এর 
বনকি ৈাইয়াধত বরদওয়ান কধরবছধলন, যার কথা আল্লাহ্ কুরআধন উধল্লখ 
কধরধছন, তখন তাধদর সংখযা বছল ১৪০০, পধরর ৈছর যখন তারা এধসবছধলন 
তখন তাধদর মকউ মসই স্থানবি সম্পধকণ বকছু জানত না, ঐ স্থানবি বনধণারধণ 
তাধদর মধধয মকাধনা দু’জন সাোৈী একমতও েয় বন; ৈরং ইৈধন উমার 
রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু যার কাজধক বকছু মানুষ নৈী সাল্লাল্লাহু আলাইবে ওয়াসাল্লাম 
এর সৃ্মবত বৈজবড়ত স্থানসমূেধক ৈরকতময় ৈধল মধন করার মেধত্র দলীল 
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বেধসধৈ গ্রেণ কধর থাধক, বতবন স্পে কধর ৈধলধছন ময এই ৈৃধের স্থানবি 
বনধণাবরত মনই, আর এবি তাধদর কাছ মথধক মগাপন রাখা আল্লাের একবি দয়া। 
ইৈধন ওমর রাবদয়াল্লাহু ‘আনহুমা ৈধলন:  

َمرَ  اْبنه  قَاَل  ه  رَِضَ  عه َما اّلل  ْقِبِل  الَعامِ  ِمنَ  رََجْعنَا»: َعنْهه َجَرةِ  ََعَ  اْثنَانِ  ِمن ا اْجتََمعَ  َفَما المه  الش 
ِ  ِمنَ  رَْْحَةً  ََكنَْت  ََتْتََها، بَاَيْعنَا ال ِت    «اّلل 

“পধরর ৈছর আমরা আসলাম তখন আমাধদর মধধয মকাধনা দু’জন ঐ ৈৃধের 
বনধি একবত্রত েয় বন ময ৈৃধের বনধি আমরা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইবে 
ওয়াসাল্লাম এর বনকি ৈাইয়াত কধরবছলাম। আর তা বছল আল্লাের পে মথধক 
দয়া।” (ৈুখারী, ২৯৫৮) 
 োধফজ ইৈধন োজার আসকালানী (রে.) ৈধলধছন: মাগাযী (যুদ্ধ) 
অধযাধয় আসধৈ ময, সাঈধদর বপতা মুসাবয়যৈ ইৈধন হুযন ৈৃধের স্থানবি মগাপন 
রাখার বৈষধয় ইৈধন উমারধক তার সমথণধনর কথা এৈং এর মধধয বক বেকমত 
রধয়ধছ তার ৈণণনা। আর তােধলা ময ঐ ৈৃধের বনধি ময কলযাণকর ঘিনা 
ঘধিবছল তা বনধয় মযন মকাধনা মফতনা না েয়, যবদ ৈৃেবিধক মরধখ মদওয়া েত 
তােধল অজ্ঞ মলাকধদর সম্মান করা মথধক ৈৃেবি রো মপত না, এমনবক তারা 
েয়ত এই ৈৃধের ৈযাপাধর এই বৈশ্বাসও মপাষণ করত ময তা মানুধষর উপকার 
ৈা অপকার করার েমতা রাধখ, মযমন আজ আমরা অনযানয স্থানগুধলার অৈস্থা 
প্রতযে করবছ। ইৈধন উমার রাবদয়াল্লাহু ‘আনহুমা তার ৈিধৈয একথার প্রবতও 
ইবঙ্গত কধরধছন ময, ‘‘এিা আল্লাের পে মথধক রেমত বছল, অথণাৎ: ঘিনাবি 
তাধদর সামধন সংঘবিত েওয়ার পরও ঐ ৈৃধের স্থানবি মগাপন রাখা আল্লাের 
পে মথধক রেমতস্বরূপ। (ফাতহুল ৈারী, ৬/১১৮)  
এ বৈষয়ধক সমথণন কধর কাজী ইয়াদ রে. ৈধলন: ৈৃধের বৈষয়বি ময পরৈতণী 
ৈছর তারা তা িুধল বগধয়বছল, মকউ ৈধলধছন ময, এিা মুধমনধদর জনয রেমত 
এৈং তাধদরধক পাধপ পবতত েওয়া মথধক সংরেণ করা েধয়ধছ। মকননা যবদ 
তার স্থানবি বনবদণে থাকত তােধল অনারৈ এৈং জাধেলধদর মাধযধম ঐ 
স্থানবিধক সম্মান জানাধনা এৈং মসখাধন মকাধনা ইৈাদত করার িয় বছল।  
 ৫. ঐ সমস্ত স্থানধক সম্মান জানাধনা যা সম্মান করা বৈবধ সম্মত নয় 
তা বৈরাি মফতনা-ফাসাধদর কারণ: আর তা বৈবিন্নিাধৈ স্পে করা সম্ভৈ: 
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 (ক) এ সমস্ত স্থানধক সম্মান জানাধনা মথধক বনধষধ করা বশধকণর 
মাধযমধক ৈে করা। মকননা তা বযয়ারত এৈং মসখাধন ইৈাদত করার মাধযধম 
আল্লাের বনকিয লাধির মিো করা মানুষধক ঐ স্থানধক সম্মান জানাধনা এৈং 
তাধক পবৈত্র ৈধল মধন করা এৈং তা বনধয় বফতনায় পবতত েওয়ার বদধক 
ম ধল বদধৈ, এমনবক বৈষয়বি েয়ত কখধনা এমনও েধত পাধর ময মকউ ঐ 
স্থানবিধক ইৈাদতখানায় পবরণত করধৈ। 
 (খ) এসমস্ত স্থানধক ইৈাদধতর জনয বনধণারণ করা কৈরস্থাধন সালাত 
আদায় করার মত।  
 অতএৈ তা োরাধম পবতত েওয়ার মাধযধমর নযায়। ফধল কৈধরর 
বনকি সালাত আদায় করা তা ইৈাদত করার পথ ও মাধযম। তাই এসমস্ত স্থাধন 
সালাত আদায় করা, স্থানবিধক সম্মান জানাধনা এৈং তা ঐ স্থানবিধক ও ঐ 
সৃ্মবতধক মকাধনা সময় মসবজধদ পবরণত করার মাধযম। আর শরীয়ধতর 
দলীলসমূে অকািযিাধৈ প্রমাণ কধরধছ ময নৈীগধণর কৈরসমূেধক মসবজধদ 
পবরণত করা োরাম। 
মযমন ইৈধন আব্বাস এৈং আয়শা রাবদয়াল্লাহু ‘আনহুমা মথধক ৈবণণত োদীধস 
তারা ৈধলধছন:  

ن  
َ
ِ  َوَعبْدَ  ََعئَِشَة، أ ا: قَالَ  َعب اٍس، ْبنَ  اّلل  ولِ  نََزَل  لَم  ِ  بَِرسه  َيْطَرحه  َطِفَق  وََسل مَ  َعلَيْهِ  اهلله  َصّل   اّلل 

يَصةً  وَ  َفَقاَل  وَْجِهِه، َعنْ  َكَشَفَها بَِها اْغتَم   فَإَِذا وَْجِهِه، ََعَ  َله  ََخِ ِ  لَْعنَةه »: َكَذلَِك  وَهه  ََعَ  اّلل 
ودِ  وا َوانل َصارَى، اِلَهه َذه بهورَ  اَّت  نِْبيَائِِهمْ  قه

َ
َِذره  «َمَساِجدَ  أ وا َما َيه  َصنَعه

“রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইবে ওয়াসাল্লাম যখন মৃতুয শযযায় শাবয়ত তখন তাাঁর 
একবি িাদর বদধয় তাাঁর মিোরাধক মেধক মদয়া েবচ্ছল, যখন বতবন আৈার হুশ 
বফধর মপধতন তখন িাদর সবরধয় মদয়া েত, তখন বতবন ৈলধলন: ইহুদী 
নাসারাধদর উপর আল্লাের লা‘নত, কারণ তারা তাধদর নৈীগধণর কৈরসমূেধক 
মসবজধদ পবরণত কধরবছল, তারা যা কধরবছল তাধথধক বতবন তাাঁর উম্মতধক 
সতকণ করবছধলন। এ বৈষধয় আধরা অধনক োদীস রধয়ধছ। 
 (গ) বনশ্চয়ই এসস্ত স্থানসমূেধক সম্মান জানাধনার মাধে রধয়ধছ আেধল 
বকতাৈ (ইয়ােূদী নাসারাধদর) সাধথ তাধদর বৈদ‘আতী এৈং অনযানয কমণকাধন্ড 
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সাদৃশযতার মাধযম। এমনবক তারা তাধদর নৈীগধণর কৈরসমূে এৈং সৃ্মবত 
বৈজবড়ত স্থানসমূেধক মাজার এৈং দশণনীয় স্থাধন পবরণত কধরবছল। আর 
ইসলাম তাধদর সাদৃশযতা অৈলম্বন করা মথধক সতকণ কধরধছ, তাই ওমর 
রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু ৈধলধছন:  

َها» ي 
َ
مْ  ََكنَ  َمنْ  َهلََك  إِن َما،  انل اسه  أ ْحَدثهوَها َحّت  ،  َهَذا ِمثَْل  باِتبَاِعِهمْ  َقبْلَكه

َ
 «بِيًَعا أ

“বনশ্চয়ই মতামাধদর পূৈণৈতণীগণ এধরধণর অনুসরধণর কারধণ পথভ্রে েধয়বছল, 
এমনবক তারা এগুধলা বনধয় উপাসনালয়ও আবৈষ্কার কধরবছল।” 
 ৬. বনশ্চয়ই ইসলাম আমাধদর জনয ময স্থানসমূেধক সম্মান মযাগয 
কধরধছ মস সমস্ত স্থানধক সম্মান করা এৈং মসখাধন আল্লাের ইৈাদত করা 
বৈবধৈদ্ধ, মযমন: কা‘ৈা ঘধরর ত্বাওয়াফ করা, োজধর আসওয়াদ স্পশণ এৈং 
িুম্বন করা। এগুধলাধত পাবথণৈ মকাধনা ৈরকত লাি করা উধেশয নয়, তাই 
োজধর আসওয়াদ সম্পধকণ ওমর রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু ৈধলধছন:  

ْعلَمه  إِيِن »
َ
ن َك  أ

َ
، أ ، َولَ  تَضه   لَ  َحَجرد يِن  َولَْولَ  َتنَْفعه

َ
يْته  أ

َ
 َما يهَقبِلهَك  وََسل مَ  َعلَيْهِ  اهلله  َصّل   انل ِب   َرأ

  «َقب لْتهَك 
“বনশ্চয়ই আবম অৈগত আবছ ময তুবম একবি পাথর মাত্র, তুবম অপকারও 
করধত পার না আৈার উপকারও করধত পার না, যবদ আবম নৈী সাল্লাল্লাহু 
আলাইবে ওয়াসাল্লাম-মক না মদখতাম ময বতবন মতামাধক িুম্বন করধছন, তােধল 
আবমও মতামাধক িুম্বন করতাম না”। (ৈুখারী: ১৫৯৭) 
বনশ্চয়ই উমার রাবদয়াল্লাহু ‘আনহুর এই কথার মাধে বকছু বকছু জাধেলরা যা 
কধর থাধক তার প্রবতৈাদ রধয়ধছ, তারা মধন কধর োজধর আসওয়াধদর বৈধশষ 
মকাধনা ফবযলত রধয়ধছ, ৈা তার মকাধনা স্বকীয়তা রধয়ধছ ৈধল প্রমাণ বদধত 
মিো কধর।  
 ৭. বনশ্চয়ই এই সমস্ত স্থানসমূেধক সম্মান জানাধনা এৈং পবৈত্র মধন 
করা প্রকারান্তধর এগুধলাধক আনন্দ উৎসধৈর স্থাধন পবরণত করা। মকননা ‘ঈদ 
সময় এৈং স্থানধক অন্তিুণি কধর।  
 ‘ঈদ এমন একবি বৈষধয়র নাম মানুষ যা কধর অিযস্ত েধয় মগধছ। ৈা 
মযখাধন ৈার ৈার মানুষ আধস বৈধশষ বকছু করার জনয। ৈস্তুত: যখন নৈী 
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সাল্লাল্লাহু আলাইবে ওয়াসাল্লাম আমাধদরধক বনধষধ কধরধছন তাাঁর কৈরধক মযন 
আমরা ঈদগাধে পবরণত না কবর, যখন বতবন ৈধলধছন:  

 «ِعيًدا َقْْبِي ََتَْعلهوا َوَل »
“আমার কৈরধক মতামরা ঈদগাধে পবরণত কর না”। অথি তাাঁর কৈরবি 
সৈধিধয় মযণাদাপূণণ স্থান, অতএৈ নৈী সাল্লাল্লাহু আলাইবে ওয়াসাল্লাম ময সমস্ত 
স্থান অবতক্রম কধরধছন এৈং ময সমস্ত স্থাধন সালাত আদায় কধরধছন 
মসগুধলাধক আনন্দ উৎসধৈর স্থাধন পবরণত না করা আধরা মৈবশ সমীিীন। 
 ৮-মদীনার ময স্থানবিধত নৈী সাল্লাল্লাহু আলাইবে ওয়াসাল্লাম সৈসময় 
সালাত আদায় করধতন, সালধফ সাধলেীনগধণর মকউ ঐ স্থানবিধক স্পশণ ৈা 
িুম্বন করধতন না, এমবনিাধৈ মক্কা ৈা অনযানয স্থান মযখাধন বতবন সালাত 
আদায় কধরধছন মসগুধলাধকও তা করা েত না। অতএৈ ময স্থানবিধক তাাঁর 
পবৈত্র কদমিয় স্পশণ করত এৈং মসখাধন বতবন সালাত আদায় করধতন, তা 
স্পশণ করা এৈং িুম্বন করা তাাঁর উম্মধতর জনয বৈবধ সম্মত করা েয় বন, তােধল 
তাাঁর মরধখ যাওয়া মযসৈ সৃ্মবতসমূধের বৈশুদ্ধতা সম্পধকণ জানা মনই ৈা ময 
বৈষধয় জানা যায় ময এিা বমথযা। মযমন, বকছু মানুষ অধনক পাথর সংগ্রে কধর 
তার উপর পাধয়রাগ অংকন কধর থাধক আর জাধেলরা মধন কধর ময, এিা নৈী 
সাল্লাল্লাহু আলাইবে ওয়াসাল্লাম এর পদবিহ্ন, মসগুধলার মেধত্র তা বকিাধৈ েধত 
পাধর? ৈরং এগুধলা পবরতযাগ করাই উত্তম। 
 
 
 

পবরধশষ: 
গধৈষণার মাধযধম স্পে েধয়ধছ ময, মক্কা মুকাররামার জনয ময আল্লাে তা‘আলা 
সুউচ্চ মযণাদা বনধণারণ কধরধছন বতবনই আমাধদরধক বনধদণশ বদধয়ধছন তার 
সম্মান করার জনয,  

َٰلَِك   ﴿ مۡ  َوَمن َذ ِ ِ  َشَعَٰٓئِرَ  ُيَعظ    [٣٢: اْلج] ﴾ ٣٢ ٱۡلُقلُوِب  َتۡقَوى ِمن َفإِنََّها ٱّللَّ
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“এৈং মকউ আল্লাে বনদশণনাৈলীধক সম্মান করধল এিা মতা তার হৃদধয়র 
তাকওয়ার ৈবে:প্রকাশ”। [সূরা আল-োজ্ব-৩২] 
 বনশ্চয়ই এ স্থানসমূে যার সম্মান করা এৈং মসখাধন ইৈাদত করা 
আমাধদর জনয বৈবধৈদ্ধ করা েধয়ধছ তা বৈরাি ফবযলতপূণণ, এধতই রধয়ধছ 
আমাধদর জনয যধথেতা এৈং অমুখাধপবেতা ঐ সমস্ত স্থান মথধক যা ইৈাদধতর 
জনয বনধণারণ করা েয় বন। তাই স্পে েধলা ময, সুন্নাধতর উপর অিল থাকা 
বৈদআতী পন্থায় কধ ার সাধনা করা মথধক উত্তম। 
 আবম আল্লাের বনকি মদা‘আ কবর বতবন মযন োজী, বযয়ারতকারী এৈং 
সমস্ত মুসবলমধদরধক আল্লাের বনদশণনাৈলীধক সম্মান করার তাওবফক দান 
কধরন। আর মযন আল্লাে সালাত, সালাম ও ৈরকত নাবযল কধরন তাাঁর বপ্রয় 
নৈী মুোম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইবে ওয়াসাল্লাম তাাঁর পবরৈার এৈং তাাঁর সাথীগধণর 
প্রবত। 

সমাপ্ত 

 

  

 

 


