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পুণয্ভ ূি ম�া : মযর্াদা ওৈবিশ�য
আ�াহর �িত িব�াসী মুসিলম মাে�ই ম�া শ�িটর সে�
পিরিচত। ম�া শ�িট উ�ািরত হেতই িতিন হৃদেয় এক গভীর
ভােলাবাসা অনু ভব কেরন। তার অ�ের এ নগরীেক দু েচাখ জুেড়
েদখার এবং এখােন অবি�ত আ�াহর মহাপিব� ঘর কা‘বা
িযয়ারেতর একা� আকা�া লালন কেরন। আর যারা হজ বা
উমরা করেত চান, তােদরেক অবশয্ই এ পিব� ভ ূিমেত গমন
করেত হয়। তাই এ স�ািনত শহর স�েকর জানা �িতিট
মুসিলেমর একা� কতর্বয্। িনে� তাই পিব� কুরআন ও সু�াহ
আেলােক এ মহান নগরীর িকছু ৈবিশ�য্ তুেল ধরা হল:
ক. কুরআন কারীেম পিব� ম�া নগরীর কেয়কিট নাম উে�খ
করা হেয়েছ। েযমন, ১- ম�া {আল-ফাতহ : ২৪}; ২- বা�া {সূরা
আেল ইমরান, আয়াত : ৯৬}; ৩- উ�ু ল কুরা (�ধান শহর) {সূরা
আশ-শূ রা, আয়াত : ৭}; ৪- আল-বালাদু ল আমীন (িনরাপদ শহর)
{সূ রা আত-তীন, আয়াত : ৩}। ব�ত েকােনা িকছু র নাম েবিশ
হওয়া তার মযর্াদা ওমাহাে�য্রই পিরচয়ক।
খ. আ�াহ তা‘আলার পক্ষ েথেক ওহীর মাধয্েম হারাম শরীে
সীমানা িনধর্াির হেয়েছ। িজবরীল আলাইিহস সালাম কা‘বা ঘেরর
িনমর্াতা ইবরাহীম আলাইিহস সালামেক হারােমর সীমানা েদিখেয়
িদেয়িছেলন। তাঁর েদখােনা মেত ইবরাহীম আলাইিহস সালাম তা
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িনধর্ারণ কেরন। রাসূলু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ােমর যুে
হারােমর সীমানা সং�ার করা হয়। [আল-ইসাবা : ১/১৮৩]
ইমাম নববী রহ. বেলন, হারােমর সীমানা স�েকর্ জানা অতয্
গুরু�পূণর্ িবষয়। কারণ এর সে� অেনক ি-িবধােনর সংি��তা
রেয়েছ। [তাহযীবুল আসমা ওয়াল লু গাত : ৩/৮২]
গ. ম�া নগরীেত আ�াহ তা‘আলার অেনক িনদশর্ন রেয়েছ :
েযমন, আ�াহ তা‘আলা পিব� কুরআেন এ মেমর্ বেল,
ُ َ ّ ٞ َ ّ َ ۢ ُ ٰ �﴿ �ِيهِ َء َا
َ ام إبۡ َ�ٰه
[٩٧ :ِيمۖ ﴾ ]ال ﻋﻤﺮان
ِ ت �يِ�ٰت َق
‘তােত (ম�া নগরীেত) রেয়েছ অেনক সু �� িনদশর্ন েযমন
মাকােম ইবরাহীম।’ {সূ রা আেল-ইমরান, আয়াত : ৯৭} কাতাদা
ও মুজািহদ রহ. বেলন, ‘�কাশয্ িনদশর্নগুেলার একিট হে
মাকােম ইবরাহীম।’ [তাফসীের তাবারী : ৪/৮]
মূলত ম�া নগরীর একািধক নাম, এর সীমােরখা সু িনধর্ািরত
থাকা, এর �াথিমক পযর্ায় ও িনমর্ােণর সূচনা এব এেক হারাম
েঘাষণার মধয্ িদেয় এ নগরীর স�ান ও উঁচু মযর্াদার কথা ফুে
ওেঠ। তাই েদখা যায় ইিতহােসর পর�রায় সবসময়ই পৃিথবীর
বুেক মানু ষ পিব� ম�ার আলাদা মযর্াদা ও ৈবিশ�য্ েমেন িনে
এর �িত স�ান �দশর্ন কেরেছ
ম�ার অতুলনীয় মযর্াদা:
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১. আ�াহ তা‘আলা ম�া নগরীেক হারাম (স�ািনত) েঘাষণা
কেরেছন :
আ�াহ তা‘আলা েয িদন যমীন ও আসমান সৃ ি� কেরেছন েসিদন
েথেকই ম�া ভূিমেক স�ািনত কেরেছন। পিব� কুরআেন
ইরশাদ হেয়েছ,
ُ ﴿ َّ َما ٓ أُم ِۡر
َ ۡ َ�ت أ َ ۡن أَ ۡ� ُب َد بَ َّ َ�ٰ ِذه ِ ۡٱ
ّ �ة ِ ّ�َِي
[٩١ :َرَ َم َها ﴾ ]ﻨﻟﻤﻞ
�ِ
‘আিমেতা আিদ� হেয়িছ এ নগরীর মািলেকর ইবাদাত করেত
িযিন এেক স�ািনত কেরেছন।’ {সূরা আন-নামল, আয়াত : ৯১}
একই কথার �িত�িন েশানা যায় আ�াহর ি�য় রাসূ েলর মুেখও।
ঐিতহািসক ম�া িবজেয়র িদন রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�াম বেলন,
َ
ُ َْض
َ
ﻮَ ﺣَﺮ ﺤ ﺮ
َ �َﻬ
 ُﻫَﺬا ا ﺒﻟَْ�ََ  َﺣﺮَّﻣَﻪ
َ
َ اﷲُ ﻳَﻮْمَ ﺧﻠَﻖَ ا
لﺴَّﻤﺎوَاتِ وَاﻷَر
»
ِامٌ  ُﺑِْﻣَﺔِ اﷲِ إِﻰﻟ ﻳَ ْﻮم
ْ
َ َاﻟﻘﻴ
« .ﺎﻣ ِﺔ
ِ

‘এ শহরিটেক আ�াহ যমীন ও আসমান সৃ ি�র িদন েথেকই হারাম
অথর্াৎ স�ািনত কেরেছন। আ�াহ কতৃর্ক স�ািনত এ শহরি
িকয়ামত পযর্� স�ািনত থাকে। [মুসিলম : ১৩৫৩]
আ�াহর খলীল ইবরাহীম আলাইিহস সালাম ম�ােক হারাম
হওয়ার েঘাষণা েদন। আ�াহর িনেদর্েশ িতিন আ�াহর ঘর ক‘বা
িনমর্াণ কেরন এবং এেক পিব�েঘাষণা কেরন। অতপর মানু েষর
উে�েশ িতিন হেজর েঘাষণা েদন এবং ম�া নগরীর জনয্ দ‘আ
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কেরন। আবদু �াহ ইবন যােয়দ রািদআ�াহু আনহু েথেক বিণ,
রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম বেন,
َ

َ
َ ّ إِﺑْﺮَاﻫِﻴﻢَ ﺣ
« .ﺮَّم ﻣَﻜَّﺔَ وَدَﺎ َﻋ ل َﻬﺎ
»

‘িন�য় ইবরাহীম ম�ােক হারাম েঘাষণা কেরন এবং শহরিটর
জনয্ দ‘আ কেরন।’ [বুখারী : ১৮৮৩; মুসিলম : ১৩৮৩]
২. আ�াহ ম�া নগরীর কসম েখেয় তােক স�ািনত কেরেছন :
আ�াহ কতৃর্ েকােনা িকছু র কসম খাওয়া তার স�ােনর �মাণ
বহন কের। পিব� কুরআেন মহান আ�াহ এই ম�ার কসম
েখেয়েছন। ম�া নগরীর কসম েখেয় আ�াহ তা‘আলা ইরশাদ
কেরন,
َۡ َ ۡ َ َ َ
َ  َو ُطور سِين١ َٱلزَ ۡ� ُتون
ّ �ِ ّ�﴿ َوٱ
،١ :� ﴾ ]ﺘﻟ٣ �ِ
ِ َ� و�ٰذا ٱ٢ �ِ
ِ
ِ � ٱ�م
ِ
ِ
[٣
‘কসম তীন ও যাইতূ েনর। কসম িসনাই পবর্েতর। এবং কসম এ
িনরাপদ শহেরর।’ {সূ রা আত-তীন, আয়াত : ১-৩} আয়ােত ‘এই
িনরাপদ শহর’ বেল ম�া নগরী বুঝােনা হেয়েছ। আেরক আয়ােত
আ�াহ তা‘আলা বেলন,
َ ۡ َ
َ ۡ َ
ُۡ ٓ َ
َ َ  َوأ١ �
[٢ ،١ :� ﴾ ]ﺒﻟ٢ �
ِ َ�نت حِ� ب ِ َ�ٰذا ٱ
ِ َ�س ُم ب ِ َ�ٰذا ٱ
ِ ﴿ � أق
‘আিম কসম করিছ এ শহেরর। আর আপিন এ শহেরর
অিধবাসী।’ {সূরা আল-বালাদ, আয়াত : ১-২}
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৩. ম�া ও এর অিধবাসীর জনয্ ইবরাহীম আলাইিহস সালাম
দু ‘আ কেরেছন :
ম�া নগরী শুধু মযরদাবান তাই নয়, এর নগরীেত যারা বাস
করেবন তােদর জনয্ আ�াহর নবী ইবরাহীম আলাইিহস সালাম
বহু আেগ অেনক গুরু�পূণর‘আও কেরেছন। যার ফেল ম�া
হেলা িবে�র সবেচ িনরাপদ ও শাি�র �ান। আ�াহ তা‘আলা
ইরশাদ কেরন,
ۡ
ّ َ
ۡ � َءام ِٗنا َو
ۡ ِيم َر ّب
َ َ َ�ٱج َع ۡل َ�ٰ َذا ۡٱ
ُ �ذ قَ َال إبۡ َ�ٰه
ٱج ُن ۡب ِ� َ� َ�َِ ّ أن َ ۡع ُب َد
﴿
ِ
ِ
َ
َ ۡٱ� ۡص َن
[٣٥ : ﴾ ]اﺑﺮاﻫﻴﻢ٣ ام
‘আর (�রণ করু) যখন ইবরাহীম বেলিছেলন, েহ আমার রব,
এ শহরেক িনরাপদ করুন এবং আমােক  আমার পু�গণেক
মূিতর্ পূজা হেত দূের রাখুন’ {সূ রা ইবরাহীম, আয়াত : ৩৫}
৪. ম�া রাসূ লু�াহ রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ােমর
ি�য়তম শহর :
ম�া িছল আমােদর ি�য় নবীর ি�য় শহর। আবদু �াহ ইবন
আ�াস রািদয়া�াহু‘আনহু েথেক বিণর, িতিন বেলন, িহজরেতর
সময় রাসূ লু�াহ রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম ম�া
শরীেফর উে�েশ বেলন,

َ َ َ ْ
ُ َ ْ َ َ ْ َ َّ» َﺎ أَﻃْﻴَﺒَﻚِ ﻣِﻦْ ﺑَ�ٍَ وَﻣَﺎ أَﺣَﺒ َّﻚ ﻟََّ وَلَﻮْﻻ ن
ُ ْﻜﻨ
ﺖ
ﻮ� ِﻣﻨ ِﻚ ﻣﺎ ﺳ
ِ
ِ َ أَ ﻗﻮمﻚ أﺧﺮﺟ
َ
« .� ْ َ� ِك
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‘কতই না পিব� শহর তুিম, আমার কােছ কতই না ি�য় তুিম!
যিদ েতামার কওম আমােক েতামার েথেক েবর কের না িদত,
তাহেল তুিম ছাড়া অনয্ েকেনা শহের আিম বসবাস করতাম না।’
[আল-মু‘জামুল কাবীর : ১০৪৭৭]
৫. দা�াল এ নগরীেত �েবশ করেত পারেব না :
িকয়ামেতর পূ বর্লে� পৃিথবীর �াে� �াে� দা�াল সদ� িবচরণ
করেব। েকবল ম�া ও মদীনায় েস �েবশ করেত পারেব না।
আনাস ইবন মােলক রািদয়া�াহু ‘আনহু েথেক বিণর, রাসূলু�াহ
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম বেল,
ّ
َّْ ﺑَ�ٍَ إِﻻ
َْ
َ
َ
ُ َ َ ﻟَيْﺲ،َ وَالﻤَﺪِﻳﻨَﺔ،َ إِﻻَّ ﻣَﻜّﺔ،َُّﺟَّﺎل
َ إِﻻ،ٌ ﻪﻟ ِﻣ ْﻦ ﻧِﻘﺎﺑِ َﻬﺎ �ﻘ
ﺳَﻴَﻄَﺆُهُ ا ﻟﺪ
»ﻣِﻦ
�
ََ َ َ َ َ َ َْ َُ َ
ُ ُ ْ َ َّﻢ
َ
، ٍ �ُ ﺗﺮﺟﻒ الﻤ ِﺪﻳﻨﺔ ﺑِﺄﻫ ِﻠﻬﺎ ﺛﻼث رﺟﻔﺎت،َﻠﻴْﻪِ الﻤَﻼﺋِ�َﺔُ ﺻَﺎﻓَِّ �َْﺮُﺳُﻮ�َﻬَﺎ
َ
« . ٍﺨْﺮِجُ ا �َُّ ﻞﻛَُّ ﺎﻛﻓِ ٍﺮ َوﻣُﻨَﺎﻓِﻖ

‘এমন েকােনা ভূ খ� েনই যা দা�ােলর পদভাের মিথত হেব না।
তেব ম�া ও মদীনায় েস �েবশ করেত পারেব না। েসখানকার
�িতিট গিলেত েফেরশতাগণ সািরব�ভােব পাহারায় িনেয়ািজত
থাকেব। এরপর মদীনা তার অিধবাসীসহ িতনিট ঝাঁকুিন েদেব।
যার ফেল আ�াহ (মদীনা েথেক) সকল কািফর ও মুনািফকেক
েবর কের েদেবন।’ [বুখারী : ১৮৮১; মুসিলম : ২৯৪৩]
৬. ঈমােনর �তয্াবতর্:
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িকয়ামেতর আেগ মানু েষর ঈমােনর জগেত চরম িবপযর্য় ঘটেব।
মানু ষ ঈমান েথেক েযাজন দূের চেল যােব। দু িনয়া েথেক ঈমান
ও ঈমানদার উধাও হেয় যােব। তখন ঈমান আর ঈমানদারেদর
পাওয়া যােব ম�া ও মদীনায় তথা মসিজেদ হারাম ও মসিজেদ
নববীেত। আবদু �াহ ইব্ন উমর রািদয়া�াহ‘আনহমা েথেক বিণর্,
রাসূ লু�াহ সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন,
َْ َ
ْ َ ْ َ ُ ْ َ َ ُْ َ َ َ َ َ َ ً َ َ َ ُ ُ َ ً َ َ َ َ َ َﻫ
َِّن
� ال َﻤ ْﺴ ِﺠ َﺪﻳ ْ ِﻦ ﻛ َﻤﺎ ﺗﺄ ِر ُز
� اﻹﺳﻼم ﺑﺪأ ﻏ ِﺮ�ﺒﺎ وﺳﻴﻌﻮد ﻏ ِﺮ�ﺒﺎ ﻛﻤﺎ ﺑﺪأ و ﻮ ﻳﺄ ِرز
ِ » ﻴ
َ ْ ُ
َ
« .ّﺔُ ﻰﻓ ﺟﺤ ِﺮﻫﺎ
ِ َْ

‘ইসলােমর সূ চনা হেয়িছল অপিরিচত িহেসেব এবং সূ চনা কােলর
মতই আবার তা অপিরিচত অব�ার িদেক িফের যােব। আর তা
পুনরায় দু ’িট মসিজেদ িফের আসেব, েযমন সাপ িনজ গেতর্ িফের
আেস।’ [মুসিলম : ১৪৩; সহীহু-তারগীব ওয়াত-তারহীব :
১১৭৩]
ইমাম নববী রহ. বেলন, ‘দু ’িট মসিজদ �ারা ম�া ও মদীনার
মসিজদেক বুঝােনা হেয়েছ।’ [মুসিলম : ৩৯০]
৭. মসিজদু ল হারােম সালাত আদােয়র ছাওয়াব :
ম�ায় অবি�ত মসিজেদ হারােম সালাত আদােয়র মাধয্েম
অক�নীয় েনকী লাভ করা যায়, যা অনয্ েকাথায় হািসল করা যায়
না। জােবর রািদয়া�াহু‘আনহু েথেক বিণর, রাসূ লু�াহ রাসূ লু�াহ
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম বেল,
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ْ
ٌَ
َ
َ ةٍ �ِﻴﻤَﺎ ﺳِﻮَاهُ إِﻻَّ الْﻤَﺴْﺠِﺪَ اﺤﻟ َ َﺮ
َ
ام
» َﺻﻼة
ا أَﻓْﻀَﻞُ ﻣِﻦْ أَﻟْﻒِ ﺻَﻼ
 مَﺴْﺠِﺪى  ﻫ َﺬ
ِ
َْ َ ْ ُ َ َْ ْ
َ َ
َ � ﻼة
َ
« .ُﻴﻤﺎ ِﺳﻮَاه
ِ ٍ َﺻﻼةٌ ﻰﻓِ الْﻤَﺴْﺠِﺪِ اﺤﻟ َ َﺮامِ أﻓﻀﻞ ِﻣﻦ ِﻣﺎﺋ ِﺔ أﻟ ِﻒ ﺻ

‘আমার মসিজেদ একবার সালাত আদায় মসিজেদ হারাম ছাড়া
অনয্ানয্ মসিজেদ হারবার সালাত আদােয়র েচেয় েবিশ উ�ম।
তেব মসিজদু ল হারােম একবার সালাত আদায় অনয্ানয্ মসিজেদ
তুলনায় এক লক্ষ গুণ েব’ [মুসনােদ আহমাদ : ১৫২৭২; ইব্ন
মাজা : ১৪০৬; সহীহ ইব্ন খুযাইমা: ১১৫৫]
মসিজেদ হারাম বলেত েকউ েকউ শুধু ক‘বার চতু�া�র্� সালাত
আদায় করার �ান বা মসিজদেক বুেঝেছন; িক� অিধকাংশ
শরীয়তিবেদর মেত, হারােমর সীমােরখাভু� পূ ণর্ এলাকা মসিজেদ
হারােমর আওতাভু�। �িস� তােবঈ ‘আতা ইব্ন আবী রাবাহ
আল-ম�ী রহ. িযিন মসিজেদ হারােমর ইমাম িছেলন। তাঁেক
একবার রাবী‘ ইব্ন সুবাইহ র. �� করেলন, ‘েহ আবূ মুহা�াদ!
মসিজেদ হারাম স�েকর্ েয ফযীলত বিণর্ত হেয়েছ এটা ি
েকবল মসিজেদর জনয না স�ূ ণ্ হারাম
র
এলাকার জন?’ জবােব
আতা‘ রহ. বলেলন, এর �ারা স�ূ ণ্ হারাম
র
এলাকাই বুঝােনা
হেয়েছ। কারণ, হারাম এলাকার সবটাই মসিজদ বেল গণয্ করা
হয়।’ [মুসনাদু ত তায়ািলসী : ১৪৬৪]
অিধকাংশ আেলম এ মতিটেকই �াধানয্ িদেয়েছন। [আলইখিতয়ারাতুল িফকিহয়য্া িল- ইমাম ইব্ন তাইিময়া : পৃ. ১১৩;
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ইবনু ল কািয়য্, যাদু ল মা‘আদ : ৩/৩০৩-৩০৪; মাজমূ‘ ফাতাওয়া
ইব্ন বায: ৪/১৪০]
সু তরাং পিব� ম�া নগরীর হারাম এলাকার েযখােনই সালাত
আদায় করা হেব, েসখােনই এক সালােত এক লক্ষ সালােত
ছাওয়াব পাওয়া যােব।
৮. মসিজেদ হারােমর উে�েশ সফর করার গুরু:
আ�াহর যমীেন ইবাদােতর উে�েশ েকােনা জায়গা সফেরর
অনু মিত েনই েকবল িতনিট জায়গা ছাড়া। হয্া, সফর েয েকােনা
জায়গায়ই করা েযেত পাের, িক� তা হেব ইবাদাত জ্ঞাে ন ;
তাঁর সৃ ি�দশর্ন ও পিরচয় বা সৃ ি�কুশলতা অবেলাকেনর
অিভ�ােয়। েসই িতনিট জায়গার একিট হেলা এই ম�ার মসিজদ
তথা মসিজেদ হারাম। আবূ হুরায়রা রািদআ�াহ ‘আনহু েথেক
বিণর্, রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম ইরশাদ কের,
ْ
ْ
ُ ل
َ َ َ ََ َ
ﺎﺟ َﺪ َﺴْﺠِﺪِي ﻫَﺬَا وَالْﻤَﺴْﺠِﺪِ اﺤﻟ َ َﺮامِ َوال َﻤ ْﺴ ِﺠ ِﺪ
ِ »ُﺸَﺪّ ا ﺮِّﺣَﺎلُ إِﻻَّ إِﻰﻟ ﺛﻼﺛ ِﺔ مﺴ
َ ﻷَْﻗْﻰ
«ﺼ

‘(ইবাদাত মেন কের) েকাথায় সফর করা যােব েকবল িতনিট
মসিজদ ছাড়া। আমার এই (মদীনার) মসিজদ, মসিজেদ হারাম
এবং মসিজেদ আকসা (িফিলি�েনর বাইতুল মুকা�ােসর
মসিজদ)।’ [বুখারী : ১১৮৯; মুসিলম : ১৩৯৭]
অতএব আমােদর কতর্বয্ হে একজন মুসিলম িহেসেব হৃদেয়
ম�ার �িত গভীর ভােলাবাসা লালন করা এবং যথাসাধয্ ম�া ও
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মদীনার মসিজেদ সালাত আদায় কের ছাওয়াব হািসেল সেচ�
হওয়া। আ�াহ আমােদর সবাইেক তাঁর হাবীেবর এ ি�য় শহর
এবং তাঁর স�ািনত ঘর দশর্ন ও িযয়ারেতর তাওফীক দান
করুন। আমীন।
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