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 আল-জি‘রানাহ 

   

প্রথমত: জি‘রানার পজরচয়: শব্দজি আরিী نةااجلعر  ‘‘িীম’’ অক্ষর যযর, আইন অক্ষর সকূন ‘‘রা’’ অক্ষরজি তাশদীদ 

ছাড়া। আিার কখনও প্রথম অক্ষর দু’জি যযর ও ‘‘রা’’ যক তাশদীদসহ পড়া হয়। এজি মক্কা ও ত্বালয়লফর মধ্যিততী 

একজি স্থান। তলি মক্কা যথলক জনকিতম। িততমালনও তা এ নালম প্রজসদ্ধ। এজি হারাম সীমানার িাইলর অিজস্থত। 

নিী সাল্লাল্লাহু আলাইজহ ওয়াসাল্লাম এখালনই হুনাইন যুলদ্ধর গণীমলতর মাল িণ্টন কলরন। এখালন একজি মসজিদ 

রলয়লছ যা ‘‘মসজিলদ জি‘রানাহ’ নালম পজরজচত। জি‘রানাহ মক্কার হারাম মসজিদ যথলক প্রায় ২২ জকললাজমিার দূলর 

অিজস্থত।1 

জিতীয়ত: জি‘রানার হাকীকত: হি ও জযয়ারতকারীগণ সাধ্ারণত যসখানকার মসজিদ, কূপ ও কিরস্থালনর উলেলশয 

জগলয় থালকন। জনলে যসগুললার রহসয স্পষ্টভালি তুলল ধ্রা হললা: 

(১) মসজিলদ জি‘রানা: মসজিদজি পজিত্র মক্কা যথলক উত্তর পূিতাাংলশ ত্বালয়ফ (সালয়ল) যরালডর জদলক যরাড যথলক  

৯.৫ জকললাজমিার দূলর অিজস্থত। মক্কা জিিলয়র িছর ত্বালয়ফ যুদ্ধ যথলক জফরার পর জযলকদ মালসর িার রাত যখন 

অিজশষ্ট, মঙ্গলিার জদিাগত রাত যয স্থান যথলক নিী সাল্লাল্লাহু আলাইজহ ওয়াসাল্লাম উমরার ইহরাম িাাঁলধ্ন, 

মসজিদজি যস স্থালন জনজমতত। িহুিার এজির সাংস্কার হয়। 

আনাস রাজদয়াল্লাহু আনহু যথলক িজণতত, জতজন িললন:  

، َحيُْث قََسَم َغنَائيَم ُحنَْين » ْعَرانَةي َن اجلي ُّ َصَّلَّ اهلُل َعلَيْهي وََسلََّم مي  «اْعتََمَر انلَِّبي

“নিী সাল্লাল্লাহু আলাইজহ ওয়াসাল্লাম জি‘রানাহ যথলক ইহরাম িাাঁলধ্ন যযখালন জতজন হুনাইন যুলদ্ধর গণীমলতর মাল 

িণ্টন কলরন।”2 

যমহরাশ আল-কািী যথলক িজণতত, জতজন িললন,  

، ُثمَّ » ُ دي فََرَكَع َما َشاَء اَّللَّ ْعَرانَةي فََجاَء إيََل الَْمْسجي ُّ َصَّلَّ اهلُل َعلَيْهي وََسلََّم اجْلي لَتيهي فَاْستَْقبََل َبْطَن ََسيَف َدَخَل انلَِّبي ْحَرَم، ُثمَّ اْستََوى لََعَ َراحي
َ
أ

ْصبََح بيمَ 
َ
ينَةي فَأ يَق الَْمدي َ َطري َة َكبَائيتن َحَّتَّ لَِقي  «كَّ

“নিী সাল্লাল্লাহু আলাইজহ ওয়াসাল্লাম জি‘রানাহ প্রলিশ কলরন। অতঃপর মসজিলদ আগমন কলর আল্লাহ যয পজরমাণ 

তাওফীক দান কলরন সালাত আদায় কলরন। তারপর ইহরাম যিাঁলধ্ স্বীয় সাওয়ারীলত আসন গ্রহণ কলরন ও িাতলন 

সারাফ অজভমুখী হন।”3 

                                                           
1 মু‘িামুল িুলদান: ১/১৪২; আল-কামূসুল মুহীত: ৩৪৩ পৃ.; আন-যনহায়া: ১/২৬৯; তারীলখ মক্কা: ১০৫ পৃ. ইতযাজদ। 
2 সহীহ িুখারী: ৪/৭৩, ৩০৬৬G 
3 আিু দাউদ: ২/২০৬, ১৯৯৬, আলিানী রহ. সহীহ িলললছন। 
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(২) জি‘রানাহ কূপ: এজি এমন একজি কূপ, িলা হয় তার পাজন অজত জমষ্ট। িজণতত আলছ যয, নিী সাল্লাল্লাহু 

আলাইজহ ওয়াসাল্লামই তাাঁর হাত মুিারক িারা পাজনর স্থান জনণতয় কলরন। কজথত আলছ যয, জতজন তাাঁর িশতা িারা 

আঘাত করলল যসখান যথলক পাজন যির হলত থালক। ফলল জতজন তা হলত পান কলরন এিাং যলালকরাও তৃপ্ত হয়।4 

িততমালন কূপজি িন্ধ, িাজহলরর অনয পাজন একাকার হলয় তা িযিহালরর যযাগযতা নষ্ট হওয়ার কারলণ তার পাজন পান 

করা হয় না। যযমন, স্বাস্থয মন্ত্রণালয় যথলক এর জরলপািত এমনই প্রকাশ করা হয়। 

(৩) জি‘রানা কিরস্থান: এজি জি‘রানািাসীলদর কিরস্থান। অনযানয কিরস্থান যথলক এর স্বতন্ত্র যকালনা বিজশষ্টয যনই। 

যকালনা যকালনা হািী ধ্ারণা কলরন যয, যসখালন হুনাইন যুলদ্ধর জনহতলদর দাফন করা হলয়লছ। মূলতঃ তার যকালনা 

জিশুদ্ধতা যনই। যকননা যস যুদ্ধ যক্ষত্র যথলক এ স্থালনর দূরত্ব অলনক, অনয জদলক তা এক উপতযকার অন্তভুতক্ত। 

তৃতীয়ত: যকালনা যকালনা হািী িারা এখালন যয সমস্ত জিদ‘আত ও সুন্নাত পজরপন্থী কমত ঘলি থালক: 

কজতপয় হািী জি‘রানায় যিশ জকছু জিদ‘আত ও সুন্নাত পজরপন্থী কলমত জলপ্ত হয়। কারণ হললা, তারা এ স্থালনর 

জিলশষ পজিত্রতা ও পৃথক বিজশলষ্টয জিশ্বাসী। এর ভ্রাজন্ত সম্পলকত পূলিত িণতনা করা হলয়লছ যালত হািীগণ যস সমস্ত 

জিদ‘আত ও কুসাংস্কার যথলক সতকত হয়। যসখালন যযসি ভুল-ভ্রাজন্ত ও জিদ‘আত সাংঘজিত হয় তার জকছুর প্রজত 

জনলে ইজঙ্গত করা হললা: 

১।  জিলশষ ইিাদলতর জনয়লত যস মসজিদ অজভমুখী হওয়া এিাং অনযানয মসজিদ হলত এর স্বতন্ত্র বিজশষ্টয জিশ্বাস 

করা। 

২। অনয মসজিদ হলত এ মসজিলদর ফযীলত যিজশ মলন করা। 

৩। যসখালন যিজশ যিজশ যদা‘আ করা। 

৪। তার জভতলর-িাইলর সজম্মজলতভালি যদা‘আ করা। অথচ এজি এমন আমল যা নিী সাল্লাল্লাহু আলাইজহ 

ওয়াসাল্লাম কলরন জন, না তাাঁর সাহািীগণ, না তালি‘ঈগণ কলরলছন। 

৫। তার যদয়ালল যলখা-যলজখ করা। 

৬। তার যদয়াললর িরকত গ্রহণ, দরিা স্পশত করা এিাং তার ধু্ললা-িাজল গ্রহণ করা। 

৭। জিজভন্ন আকীদা-জিশ্বালস মসজিলদর জিজভন্ন অাংলশ জলজখত মযালসি, কজিতা, জচত্র স্থাপন করা িা পয়সা রাখা। 

৮। কিলরর মৃতলদরলক উসীলা জহলসলি গ্রহণ, তালদর জনকি ফজরয়াদ করা এিাং তালদর জনকি সুপাজরশ কামনা 

করা। 

৯। কিরস্থ িযজক্তলদর যক্ষলত্র িাড়ািাজড়। যযমন, তালদর কিলরর সামলন দীঘতক্ষণ দণ্ডায়মান থাকা। বিনয়-নম্রতা 

প্রকাশ ও নীরিতা অিলম্বন করা। এমন বিশ্বাস প াষণ করাা যয, এমন করা শরী‘আতসম্মত আদলির অন্তভুতক্ত। 

                                                           
4 আল-ফালকহীর আখিার মক্কা: ৫/৬৯ ইতযাজদ। 
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এগুললা হললা কিরিাসীলদর যক্ষলত্র সীমালঙ্ঘন ও িাড়ািাজড়। যা কিরিাসীলদর িারা জশলকত পজতত হওয়ার 

কারণ ও মাধ্যম। 

১০। কিরগুললা হলত ধু্লা-িাজল গ্রহণ ও তা স্পশত করা িা তা অনয জিজনলসর সালথ এমন মলন কলর জমলালনা যয, 

তা িারা িরকত ও আলরাগয লাভ হলি। 

১১। প্রলয়ািন পূরণ ও তালদর িারা জিপদাপদ হলত মুক্ত হওয়ার িনয কিরিাসীলদর প্রজত জিজভন্ন মযালসি যলখা। 

১২। িরকত পাওয়ার আশায় কিরস্থালনর যদয়াল, দরিা ও যসখানকার জিজভন্ন জিজনস স্পশত করা। 

১৩। জি‘রানাহ মসজিলদর পাজন িারা িরকত গ্রহণ ও আলরালগযর জনয়ত করা এিাং তার জিলশষ বিজশষ্টয রলয়লছ 

এমন জিশ্বাস করা। অথচ তার জিলশষ যকালনা বিজশষ্টয যনই। না জি‘রানাহ কূলপর তার সালথ যকালনা সম্পকত 

রলয়লছ; িরাং িততমালন তা িন্ধ অিস্থায় আলছ, যা পূলিত উলল্লখ করা হলয়লছ। 
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