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পুণয ভ্ ূি ি�া : িযরাাা ও ৈবূশ�য  

আ�াহর �ূত ূব�াসী িুসূলি িাে�ই ি�া শ�ূটর সে� 
পূরূচত। ি�া শ�ূট উ�াূরত হেতই ূতূন হােয়  এ  ্ীর 
্ােলাবাসা অনু্ব এেরন। তার অ�ের   ন রীেএ াুেচাখ জুেড় 
োখার  বং  খােন অবূ�ত আ�াহর িহাপূব� ঘর এা‘বা 
ূযয়ারেতর  এা� আএা�া লালন এেরন। আর যারা হজ বা 
উিরা এরেত চান, তাোরেএ অবশযই   পূব� ভ্ ূিেত  িন 
এরেত হয়। তাই   স�াূনত শহর স�েএর জানা �ূতূট 

িুসূলেির  এা� এতরবয। ূনেন তাই পূব� এুরআন ও সুসাহর 
আেলােএ   িহান ন রীর ূএছু ৈবূশ�য তুেল  রা হল :    

এ. এুরআন এারীেি পূব� ি�া ন রীর এেয়এূট নাি উে�খ 
এরা হেয়েছ। েযিন, ১- ি�া {আল-ফাতহ : ২৪}; ২- বা�া {সভরা 
আেল ইিরান, আয়াত : ৯৬}; ৩- উ�ুল এুরা (� ান শহর) {সভরা 
আশ-শভরা, আয়াত : ৭}; ৪- আল-বালাাুল আিীন (ূনরাপা শহর) 
{সভরা আত-তীন, আয়াত : ৩}। ব�ত েএােনা ূএছুর নাি েবূশ 
হওয়া তার িযরাাা ও িাহাে�যরই পূরচায়এ।  

খ. আ�াহ তা‘আলার পক ে েএ ওহীর িা যেি হারাি শরীেফর 
সীিানা ূন রাূরত হেয়েছ। ূজবরীল আলাইূহস সালাি এা‘বা ঘেরর 
ূনিরাতা ইবরাহীি আলাইূহস সালািেএ হারােির সীিানা োূখেয় 
ূােয়ূছেলন। তাঁর োখােনা িেত ইবরাহীি আলাইূহস সালাি তা 



 

4 

ূন রারণ এেরন। রাসভলু�াহ সা�া�াা আলাইূহ ওয়াসা�ােির যুে  
হারােির সীিানা সং�ার এরা হয়। [আল-ইসাবা : ১/১৮৩]  

ইিাি নববী রহ. বেলন, হারােির সীিানা স�েএর জানা অতয� 
গুরপভণর ূব য়। এারণ  র সে� অেনএ ূবূ -ূব ােনর সংূ��তা 
রেয়েছ। [তাহযীবুল আসিা ওয়াল লু াত : ৩/৮২] 

 . ি�া ন রীেত আ�াহ তা‘আলার অেনএ ূনাশরন রেয়েছ : 
েযিন, আ�াহ তা‘আলা পূব� এুরআেন   িেির বেলন,  

َقامُ  َ�ّيَِ�ٰتٞ  َءاَ�ُٰتۢ  �ِيهِ  ﴿  ]  ٩٧: عمرمن مل[ ﴾ إِبَۡ�ٰهِيَمۖ  َّ

‘তােত (ি�া ন রীেত) রেয়েছ অেনএ সু�� ূনাশরন েযিন 
িাএােি ইবরাহীি।’ {সভরা আেল-ইিরান, আয়াত : ৯৭} এাতাাা 
ও িুজাূহা রহ. বেলন, ‘�এাশয ূনাশরনগেলার  এূট হেলা 
িাএােি ইবরাহীি।’ [তাফসীের তাবারী : ৪/৮] 

িভলত ি�া ন রীর  এাূ এ নাি,  র সীিােরখা সুূন রাূরত 
 াএা,  র �া ূিএ পযরায় ও ূনিরােণর সভচনা  বং  েএ হারাি 
েঘা ণার ি য ূােয়   ন রীর স�ান ও উঁচু িযরাাার এ া ফুেট 
ওেঠ। তাই োখা যায় ইূতহােসর পর�রায় সবসিয়ই পৃূ বীর 
বুেএ িানু  পূব� ি�ার আলাাা িযরাাা ও ৈবূশ�য েিেন ূনেয় 
 র �ূত স�ান �াশরন এেরেছ। 

ি�ার অতুলনীয় িযরাাা :  
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১. আ�াহ তা‘আলা ি�া ন রীেএ হারাি (স�াূনত) েঘা ণা 
এেরেছন : 

আ�াহ তা‘আলা েয ূান যিীন ও আসিান সৃূ� এেরেছন েসূান 
ে েএই ি�া ভ্ ূিেএ স�াূনত এেরেছন। পূব� এুরআেন  
ইরশাা হেয়েছ,  

﴿  ٓ َما َّ ِ ِمۡرُت  إ
ُ
نۡ  أ

َ
ۡ�ُبدَ  أ

َ
َّ  أ ََ  ِ ةِ  َ�ِٰذه ِي ٱۡ�َۡ�َ َّ ّرَمَها ٱ  ]  ٩١: ململ[ ﴾ ََ

‘আূিেতা আূা� হেয়ূছ   ন রীর িাূলেএর ইবাাাত এরেত 
ূযূন  েএ স�াূনত এেরেছন।’ {সভরা আন-নািল, আয়াত : ৯১}  

 এই এ ার �ূত�ূন েশানা যায় আ�াহর ূ�য় রাসভেলর িুেখও। 
ঐূতহাূসএ ি�া ূবজেয়র ূান রাসভলু�াহ সা�া�াা আলাইূহ 
ওয়াসা�াি বেলন,  

 يَْوِم «
َ
ِِ إِل رْرَمِة م ِِ َو َحَرممح  رَْ  َهور

َ
غََا ملَسَميَومِ  َومر ََ ِر يَْوَم  ََحَ َحَرَمار م

ْ
إَِن َ َبم مل

ِقيَيَمةِ 
ْ
 » .مل

‘  শহরূটেএ আ�াহ যিীন ও আসিান সৃূ�র ূান ে েএই হারাি 
অ রাা স�াূনত এেরেছন। আ�াহ এতৃরএ স�াূনত   শহরূট 
ূএয়ািত পযর� স�াূনত  াএেব। [িুসূলি : ১৩৫৩]  

আ�াহর খলীল ইবরাহীি আলাইূহস সালাি ি�ােএ হারাি 
হওয়ার েঘা ণা োন। আ�াহর ূনোরেশ ূতূন আ�াহর ঘর এা‘বা 
ূনিরাণ এেরন  বং  েএ পূব� েঘা ণা এেরন। অতপর িানুে র 
উে�েশ ূতূন হেজর েঘা ণা োন  বং ি�া ন রীর জনয াু‘আ 
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এেরন। আবাু�াহ ইবন যােয়া রাূাআ�াা আনা ে েএ বূণরত, 
রাসভলু�াহ সা�া�াা আলাইূহ ওয়াসা�াি বেলন,  

 » .لََويإَِن إِنَْرمِ يَح َحَرَم َمَكَة وََدَع «

‘ূন�য় ইবরাহীি ি�ােএ হারাি েঘা ণা এেরন  বং শহরূটর 
জনয াু‘আ এেরন।’ [বুখারী : ১৮৮৩; িুসূলি : ১৩৮৩]  

২. আ�াহ ি�া ন রীর এসি েখেয় তােএ স�াূনত এেরেছন :  

আ�াহ এতৃরএ েএােনা ূএছুর এসি খাওয়া তার স�ােনর �িাণ 
বহন এের। পূব� এুরআেন িহান আ�াহ  ই ি�ার এসি 
েখেয়েছন। ি�া ন রীর এসি েখেয় আ�াহ তা‘আলা ইরশাা 
এেরন,  

ۡ�ُتونِ  َوٱ�ِّ�ِ  ﴿ َّ َِ�ِ  ٱۡ�ََ�ِ  َوَ�َٰذا ٢ ِسينِ�َ  َوُطوَِ  ١ َوٱز
َ
  ،١: مل�[ ﴾ ٣ ٱۡ�

٣  [ 

‘এসি তীন ও যাইতভ েনর। এসি ূসনাই পবরেতর।  বং এসি   
ূনরাপা শহেরর।’ {সভরা আত-তীন, আয়াত : ১-৩} আয়ােত ‘ ই 
ূনরাপা শহর’ বেল ি�া ন রী বুঝােনা হেয়েছ। আেরএ আয়ােত 
আ�াহ তা‘আলা বেলন,  

ۡقِسمُ  َ�ٓ  ﴿
ُ
نَت  ١ ٱۡ�ََ�ِ  بَِ�َٰذا أ

َ
 ]  ٢  ،١: ملح[ ﴾ ٢ ٱۡ�ََ�ِ  بَِ�َٰذا َِ� َوأ

‘আূি এসি এরূছ   শহেরর। আর আপূন   শহেরর 
অূ বাসী।’ {সভরা আল-বালাা, আয়াত : ১-২} 
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৩. ি�া ও  র অূ বাসীর জনয ইবরাহীি আলাইূহস সালাি 
াু‘আ এেরেছন : 

ি�া ন রী শ ু িযরাাাবান তাই নয়,  র ন রীেত যারা বাস 
এরেবন তাোর জনয আ�াহর নবী ইবরাহীি আলাইূহস সালাি 
বা আে  অেনএ গুরপভণর াু‘আও এেরেছন। যার ফেল ি�া 
হেলা ূবে�র সবেচ ূনরাপা ও শাূ�র �ান। আ�াহ তা‘আলা 
ইরশাা এেরন, 

ِ  إِبَۡ�ٰهِيمُ  قَاَل  �ذۡ  ﴿ َّ َِٗنا ٱۡ�ََ�َ  َ�َٰذا ٱۡجَعۡل  ََ ن َوََِ�ّ  َوٱۡجُنۡبِ�  َءا
َ
 َّۡعُبدَ  أ

ۡصَنامَ 
َ
 ]  ٣٥: منرم يح[ ﴾ ٣ ٱۡ�

‘আর (�রণ এুন) যখন ইবরাহীি বেলূছেলন, েহ আিার রব, 
  শহরেএ ূনরাপা এুন  বং আিােএ ও আিার পু� ণেএ 
িভূতর পভজা হেত াভের রাখুন।’ {সভরা ইবরাহীি, আয়াত : ৩৫}  

৪. ি�া রাসভলু�াহ রাসভলু�াহ সা�া�াা আলাইূহ ওয়াসা�ােির 
ূ�য়তি শহর : 

ি�া ূছল আিাোর ূ�য় নবীর ূ�য় শহর। আবাু�াহ ইবন 
আ�াস রাূায়া�াা ‘আনা ে েএ বূণরত, ূতূন বেলন, ূহজরেতর 
সিয় রাসভলু�াহ রাসভলু�াহ সা�া�াা আলাইূহ ওয়াসা�াি ি�া 
শরীেফর উে�েশ বেলন,  

ََِك  « َح
َ
ْطيَََِك ِمْن نََح  َوَمي َ

َ
َن قَْوكَ  َمي َ

َ
َ ََ َ َولَْو

َ
وِ� ِمغِْك َمي َسَكغْتر إِل رَجر َْ

َ
ك َ

 » .َ�ْ�َكِ 
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‘এতই না পূব� শহর তুূি, আিার এােছ এতই না ূ�য় তুূি! 
যূা েতািার এওি আিােএ েতািার ে েএ েবর এের না ূাত, 
তাহেল তুূি ছাড়া অনয েএােনা শহের আূি বসবাস এরতাি না।’ 
[আল-িু‘জািুল এাবীর : ১০৪৭৭] 

৫. াা�াল   ন রীেত �েবশ এরেত পারেব না : 

ূএয়ািেতর পভবরলেে পৃূ বীর �াে� �াে� াা�াল সাদ ূবচরণ 
এরেব। েএবল ি�া ও িাীনায় েস �েবশ এরেত পারেব না। 
আনাস ইবন িােলএ রাূায়া�াা ‘আনা ে েএ বূণরত, রাসভলু�াহ 
সা�া�াা আলাইূহ ওয়াসা�াি বেলন,  

ر ِمْن نَِقينَِوي َ�قْ «
َ
ََ ل  َمَكَة، َوملَمِديغََة، لَْْ

َ
، إَِ َجيلر َّ َر م  َسيََ در

َ
ََ ِمْن نََح  إَِ  لَْْ

َ
، إَِ بح
 ، ْ ِغَوي ثََالَث رََجَفي  

َ
فر ملَمِديغَةر نِأ ُرَح تَرْجر وَ�َوي،  ْررسر ََ َعغَيِْا ملَمَالئَِةةر َايف�َ� 

يفِا  
غَ  َكفِر  َومر

َ َر   » .َهيرْجِر�ر مَ ر 
‘ িন েএােনা ভ্ খ� েনই যা াা�ােলর পা্াের িূ ত হেব না। 
তেব ি�া ও িাীনায় েস �েবশ এরেত পারেব না। েসখানএার 
�ূতূট  ূলেত েফেরশতা ণ সাূরব�্ােব পাহারায় ূনেয়াূজত 
 াএেব।  রপর িাীনা তার অূ বাসীসহ ূতনূট ঝাঁএুূন োেব। 
যার ফেল আ�াহ (িাীনা ে েএ) সএল এাূফর ও িুনাূফএেএ 
েবর এের োেবন।’ [বুখারী : ১৮৮১; িুসূলি : ২৯৪৩]  

৬. ঈিােনর �তযাবতরন : 
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ূএয়ািেতর আে  িানুে র ঈিােনর জ েত চরি ূবপযরয় ঘটেব। 
িানু  ঈিান ে েএ েযাজন াভের চেল যােব। াুূনয়া ে েএ ঈিান 
ও ঈিানাার উ াও হেয় যােব। তখন ঈিান আর ঈিানাারোর 
পাওয়া যােব ি�া ও িাীনায় ত া িসূজো হারাি ও িসূজো 
নববীেত। আবাু�াহ ইবন উির রাূায়া�াা ‘আনািা ে েএ বূণরত, 
রাসভলু�াহ সা�া�াা ‘আলাইূহ ওয়াসা�াি বেলন,  

ِرزر «
ْ
ِرزر َ�ْ�َ ملَْمْسِجَديِْن َكَمي تَأ

ْ
َو يَأ  َو ر

َ
ودر َغِر�ًَي َكَمي نََدَ  َغِر�ًَي وََسيَعر

َ
إَِن مإلِْسَالَم نََدَ
ْحِرَ ي ََيةر ِف جر

ْ
  » .مَ

‘ইসলােির সভচনা হেয়ূছল অপূরূচত ূহেসেব  বং সভচনা এােলর 
িতই আবার তা অপূরূচত অব�ার ূােএ ূফের যােব। আর তা 
পুনরায় াু’ূট িসূজো ূফের আসেব, েযিন সাপ ূনজ  েতর ূফের 
আেস।’ [িুসূলি : ১৪৩; সহীাত-তার ীব ওয়াত-তারহীব : 
১১৭৩]  

ইিাি নববী রহ. বেলন, ‘াু’ূট িসূজা �ারা ি�া ও িাীনার 
িসূজােএ বুঝােনা হেয়েছ।’ [িুসূলি : ৩৯০] 

৭. িসূজাুল হারােি সালাত আাােয়র ছাওয়াব :   

ি�ায় অবূ�ত িসূজো হারােি সালাত আাােয়র িা যেি 
অএ�নীয় েনএী লা্ এরা যায়, যা অনয েএা ায় হাূসল এরা যায় 
না। জােবর রাূায়া�াা ‘আনা ে েএ বূণরত, রাসভলু�াহ রাসভলু�াহ 
সা�া�াা আলাইূহ ওয়াসা�াি বেলন,  
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ََرمَم  َاَالةح «
ْ
ََ ملَْمْسِجَد مَ ِف َاَالة  ِهيَمي ِسَومَر إِ

ْ
ل
َ
فَْضلر ِمْن َ

َ
ِف َكْسِجِده َ َبم َ

ِف َاَالة  ِهيَمي ِسَومَر 
ْ
ل
َ
فَْضلر ِمْن ِميئَِة َ

َ
ََرمِم َ

ْ
 » .وََاَالةح ِف ملَْمْسِجِد مَ

‘আিার িসূজো  এবার সালাত আাায় িসূজো হারাি ছাড়া 
অনযানয িসূজো হাজারবার সালাত আাােয়র েচেয় েবূশ উ�ি। 
তেব িসূজাুল হারােি  এবার সালাত আাায় অনযানয িসূজোর 
তুলনায়  এ লক গণ েবূশ।’ [িুসনাো আহিাা : ১৫২৭২; ইবন 
িাজা : ১৪০৬; সহীহ ইবন খুযাইিা : ১১৫৫]  

িসূজো হারাি বলেত েএউ েএউ শ ু এা‘বার চতু�া�র� সালাত 
আাায় এরার �ান বা িসূজােএ বুেঝেছন; ূএ� অূ এাংশ 
শরীয়তূবোর িেত, হারােির সীিােরখা্ু� পভণর  লাএা িসূজো 
হারােির আওতা্ু�। �ূস� তােবঈ ‘আতা ইবন আবী রাবাহ 
আল-ি�ী রহ. ূযূন িসূজো হারােির ইিাি ূছেলন। তাঁেএ 
 এবার রাবী‘ ইবন সুবাইহ রহ. �� এরেলন, ‘েহ আবভ িুহা�াা! 
িসূজো হারাি স�েএর েয ফযীলত বূণরত হেয়েছ  টা ূএ 
েএবল িসূজোর জনয না স�ভণর হারাি  লাএার জনয?’ জবােব 
আতা‘ রহ. বলেলন,  র �ারা স�ভণর হারাি  লাএাই বুঝােনা 
হেয়েছ। এারণ, হারাি  লাএার সবটাই িসূজা বেল  ণয এরা 
হয়।’ [িুসনাাুত তায়াূলসী : ১৪৬৪]  

অূ এাংশ আেলি   িতূটেএই �া ানয ূােয়েছন। [আল-
ইখূতয়ারাতুল ূফএূহয়যা ূলল- ইিাি ইবন তাইূিয়া : পৃ. ১১৩; 
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ইবনুল এাূয়যি, যাাুল িা‘আা : ৩/৩০৩-৩০৪; িাজিভ‘ ফাতাওয়া 
ইবন বায : ৪/১৪০] 

সুতরাং পূব� ি�া ন রীর হারাি  লাএার েযখােনই সালাত 
আাায় এরা হেব, েসখােনই  এ সালােত  এ লক সালােতর 
ছাওয়াব পাওয়া যােব।  

৮. িসূজো হারােির উে�েশ সফর এরার গুর :  

আ�াহর যিীেন ইবাাােতর উে�েশ েএােনা জায় া সফেরর 
অনুিূত েনই েএবল ূতনূট জায় া ছাড়া। হযাঁ, সফর েয েএােনা 
জায় ায়ই এরা েযেত পাের, ূএ� তা হেব ইবাাাত জােন নয়; 
তাঁর সৃূ�াশরন ও পূরচয় বা সৃূ�এুশলতা অবেলাএেনর 
অূ্�ােয়। েসই ূতনূট জায় ার  এূট হেলা  ই ি�ার িসূজা 
ত া িসূজো হারাি। আবভ ারায়রা রাূাআ�াা ‘আনা ে েএ 
বূণরত, রাসভলু�াহ সা�া�াা আলাইূহ ওয়াসা�াি ইরশাা এেরন,  

 ثََالثَِة َكَسيِجدَ «
َ
 إِل

َ
 إَِ

دل ملر�َحيلر َّ ر  د
َ
ََرمِم َوملَْمْسِجِد  َ

ْ
َكْسِجِد  َ َبم َوملَْمْسِجِد مَ

قَْص 
َ ْ
 »مر

‘(ইবাাাত িেন এের) েএা ায় সফর এরা যােব েএবল ূতনূট 
িসূজা ছাড়া। আিার  ই (িাীনার) িসূজা, িসূজো হারাি 
 বং িসূজো আএসা (ূফূলূ�েনর বাইতুল িুএা�ােসর 
িসূজা)।’ [বুখারী : ১১৮৯; িুসূলি : ১৩৯৭]  

অত ব আিাোর এতরবয হেব  এজন িুসূলি ূহেসেব হােয় 
ি�ার �ূত  ্ীর ্ােলাবাসা লালন এরা  বং য াসা য ি�া ও 
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িাীনার িসূজো সালাত আাায় এের ছাওয়াব হাূসেল সেচ� 
হওয়া। আ�াহ আিাোর সবাইেএ তাঁর হাবীেবর   ূ�য় শহর 
 বং তাঁর স�াূনত ঘর াশরন ও ূযয়ারেতর তাওফীএ াান 
এুন। আিীন।  
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