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মক্কা লাইব্রেরি 

   

প্রথমত: পরিচয় 

সাফা-মািওয়া সা‘ঈি স্থান থথব্রক পূিব পাব্রবব এই লাইব্রেরি র ‘আব্রি আিু তারলব্রিি সূচনায় অিরস্থত। 

লাইব্রেরিরি ১৩৭০ রহজিী থমাতাব্রিক ১৯৫০ রিস্টাব্রব্দ  াইখ আব্বাস কাতানান রনমবাক কব্রিন। এখানকাি 

ধমবমন্ত্রকালয় এি তত্ত্বািধান কব্রি। 

এব্রত িব্রয়ব্রে িহু মূলযিান গ্রন্থ, পাণু্ডরলরপ ও ঐরতহারসক অমূলয ভাণ্ডাি। লাইব্রেরিরি িতবমাব্রনও দু’তলা রির ষ্ট 

কাষ্ঠ রগ্রলযুক্ত ঐরতহযিাহী রভরতানি ওপি প্ররতরষ্ঠত িব্রয়ব্রে।1 

রিতীয়ত: লাইব্রেরিি হাকীকত িা িহসয: 

থকাব্রনা থকাব্রনা থলখক উব্রেখ কব্রিন থয, লাইব্রেরিি স্থানরি হব্রলা িাসূল সাোোহু আলাইরহ ওয়াসাোব্রমি থসই 

ঘি; যাব্রত রতরন জন্মগ্রহক কব্রিন; যা আকীল ইিন আিু তারলি িারদয়াোহু আনহু যখন নিী সাোোহু আলাইরহ 

ওয়াসাোম মদীনায় রহজিত কব্রিন তখন রতরন তা গ্রহক কব্রিন এিং তাি ও তাি িং ধব্রিি হাব্রতই মুহাম্মাদ 

ইিন ইউসুফ আস-সাকাফী (হাজ্জাব্রজি ভাই) তা ক্রয় কিা পযবন্ত থথব্রক যায়। অতঃপি রতরন তা তাি থসই 

িাড়ীি অন্তভুবক্ত কব্রিন যা ‘দারুল িায়িা’ নাম পরিরচত রেল। হারুনুর রশীদের মাতা আল-খাইযুিান যখন ৭১ 

রহজিীব্রত হজ কব্রিন, তখন রতরন থসরিব্রক মসরজদ িারনব্রয় থদন; যাব্রত সালাত আদায় কিা হত।2 

প্রকৃতপব্রে নিী সাোোহু আলাইরহ ওয়াসাোব্রমি জব্রন্মি স্থাব্রনি রনরদবষ্টতাি িযাপাব্রি রনরিত থকাব্রনা সহীহ 

দলীল থনই, এজনয আব্রলম ও ঐরতহারসকগক তাি জন্মস্থাব্রনি রনরদবষ্ট কিাি িযাপাব্রি মতব্রভদ কব্রিব্রেন।3 

পযবিক আিু সাব্রলম আল আইয়যামী (মৃত: ১০৯০ রহজিী) নিী সাোোহু আলাইরহ ওয়াসাোব্রমি জন্মস্থাব্রনি 

রিশুদ্ধতা অনুসন্ধাব্রন প্রিৃতান হন ও এব্রেব্রে আরলমব্রদি মতব্রভদ উব্রেখ কব্রি মানুব্রেি মাব্রে থয উরক্তরি প্ররসদ্ধ 

তাি পযবাব্রলাচনা কব্রিন এিং িব্রলন, ‘আিব্রযবি রিেয় হব্রলা’ দাি-গৃব্রহি  য়ন কে পরিমাকব্রক তািা রনধবািক 

কব্রি িব্রলন, “এরি হব্রলা িাসূলুোহ সাোোহু আলাইরহ ওয়াসাোব্রমি জন্মস্থান। আমাি রনকি থকাব্রনা সহীহ ও 

দুিবল সূব্রে এি রনরদবষ্টতা প্রমাক হওয়া থতা িড় দূব্রিি কথা রহব্রসব্রি রিব্রিরচত। থকননা ইব্রতাপূব্রিব থয সি 

মতব্রভব্রদি কথা উব্রেখ হব্রয়ব্রে, তা মক্কা িা অনয থকাথায়। একমত অনুযায়ী তাি জন্মস্থান থসখাব্রন, তব্রি 

থসখাব্রনি থকান অংব্র ? অনয মতানুযায়ী এই থ ‘আি-ঘারিব্রত, তব্রি থকান গৃব্রহ? ... িস্তুত গৃব্রহি রনরদবষ্ট স্থাব্রনি 

সম্ভািনা সুদূি পিাহত; থকননা এি মব্রধয অরতিারহত হব্রয় থগব্রে িহুকাল ও যামানা এিং রচহ্ন ও আলামতও 

রিরিন্ন ও রিলুপ্ত হব্রয় থগব্রে।” 

                                                           
1 উমাি িফী’ িরচত ‘‘রকতাি মক্কা’’: পৃষ্ঠা-১২৫ 
2 আল-ফারসি থ ফাউল গািাম রি আখিারিল িালারদল হািাম: ১/২৬৯ প্রভৃরত গ্রন্থ। 
3 থ ফাউল গািাম: ১/২৬৯ ইতযারদ। 
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অতঃপি রতরন (িহ.) িব্রলন: জন্মস্থান রনধবারিত হওয়াি রিশুদ্ধতা এব্রকিাব্রিই অসম্ভি: “থকননা জন্ম সংঘরিত 

হয় জাব্রহলী যুব্রগ। এমন থকউ তখন রেল না, থয স্থানগুব্রলা সংিেক কব্রি িাখব্রি। রিব্র ে কব্রি তাব্রদি এ 

িযাপাব্রি থকাব্রনা লেয িা রচন্তাও রেল না। পোন্তব্রি ইসলাব্রমি আগমব্রনি পি, সাহািী ও তাব্রি‘ঈব্রদি অিস্থা 

অিব্রলাকন কব্রি িুো যায় থয,  িী‘আত থযসি রিেব্রয় গুরুত্ব থদয় না, থতমন স্থাব্রনি িযাপাব্রি তাাঁব্রদিও থকাব্রনা 

গুরুত্ব রেল না। কেননা এদত েদর যা কেছু গুরুত্বপূর্ণ তা থথব্রক রিমূখতাি ভয় কিব্রতন তািা এিং  িী‘আতব্রকই তািা 

হারতয়াি ও যিান িািা রহফাযত কিব্রতন।4 

আধুরনক যুব্রগি রিখযাত ঐরতহারসক হামাদ আল-জাব্রসি িব্রলন: “নিী সাোোহু আলাইরহ ওয়াসাোম থকান 

স্থাব্রন জন্মগ্রহক কব্রিব্রেন এ মতব্রভদ থাকা সব্রত্বও; ঐ মব্রতি রনিয়তা যা জনসাধািব্রকি রনকি নিী সাোোহু 

আলাইরহ ওয়াসাোব্রমি জন্মস্থান নাব্রম পরিরচত, তা থকাব্রনা ঐরতহারসক সরিক রভরতানি ওপি প্ররতরষ্ঠত নয়।”5 

জন্মস্থাব্রনি রনরদবষ্টতায় উলামা ও ঐরতহারসকগব্রকি মতব্রভদ হওয়া িািা রনঃসব্রেব্রহ এিা প্রমারকত হয় থয, থস 

রিেব্রয় সম্মারনত সাহািীগব্রকি থকাব্রনা গুরুত্ব রেল না। থকননা তাি সাব্রথ  িী‘আব্রতি আমব্রলি থকাব্রনা সম্পকব 

থনই। নতুিা অি যই থকাব্রনা স্থাব্রনি িযাপাব্রি তাব্রদি ঐকযমত িকবনা হত যরদ তা রনধবারিত ও প্ররসদ্ধ থাকত। 

থযমন, হব্রজি রনদ বনািলী সিবজনরিরদত ও সিবজ্ঞাত। 

তৃতীয়ত: লাইব্রেরি রযয়ািত ও তা থথব্রক িিকত থনওয়া রক  িী‘আতসম্মত? 

ইিাদত ও সাওয়াব্রিি জনয উক্ত লাইব্রেরি রযয়ািত কিা বিধ নয়। থকননা এ িযাপাব্রি থকাব্রনা দলীল আব্রস রন। 

প্রথমত: ইিাদব্রতি সূে হব্রলা, দলীল না থাকব্রল রিিত থাকা এিং রিতীয়ত: ইব্রতাপূব্রিব যা িকবনা কিা হব্রয়ব্রে 

তাি রভরতানব্রত িুো যায় তাাঁি (সাোোহু আলাইরহ ওয়াসাোম) জন্মস্থানব্রক রনধবািক কিা রিশুদ্ধ নয়। 

তব্রকবি খারতব্রি যরদ তাি রিশুদ্ধতা ধব্রি থনওয়া যায় তিুও থসখান থথব্রক থকাব্রনাভাব্রিই িিকত গ্রহক কিা 

জাব্রয়য নয়। থকননা রতরন (সাোোহু আলাইরহ ওয়াসাোম) থয সকল স্থাব্রন িব্রসব্রেন, সালাত আদায় কব্রিব্রেন 

ইতযারদ, থয স্থানগত রনদ বন িা রচহ্ন িব্রয়ব্রে, তন্মব্রধয জন্মস্থানও একরি। এসি থেব্রে িিকত গ্রহব্রকি বিধতাি 

থকাব্রনা দলীল থনই। 

পোন্তব্রি নিী সাোোহু আলাইরহ ওয়াসাোব্রমি জন্মস্থাব্রনি সম্মান ও তা িািা িিকত গ্রহব্রকি বিধতাি দলীল 

গ্রহক কিা ঐ হাদীস থথব্রক, যাব্রত িকবনা কিা হব্রয়ব্রে থয, রজিিীল আলাইরহস সালাম রম‘িাব্রজি িাব্রত মুহাম্মাদ 

সাোোহু আলাইরহ ওয়াসাোমব্রক িাইব্রত লাহাব্রম (থযখাব্রন ঈসা আলাইরহস সালাম জন্মগ্রহক কব্রিন থসখাব্রন) 

দু’িাকাত সালাত আদাব্রয়ি হুকুম থদন। রনব্রেি রিেয়গুব্রলা িািা তাি উতানি থদওয়া যায়: 

১। হাদীস  াস্ত্ররিদ ও অনযানযিা এ িকবনারিি িযাপাব্রি রসদ্ধান্ত থদন থয, এরি অগ্রহকব্রযাগয ও জাল। সুতিাং নিী 

সাোোহু আলাইরহ ওয়াসাোম থথব্রক সািযস্ত থনই থয, রতরন িাইব্রত লাহাব্রম সালাত আদায় কব্রিব্রেন। 

                                                           
4 থিহলাতু ‘আইয়যার য়াহ: ১/২২৫ 
5 আসাি ইসলামী, মাজাোতুল আিাি: ৩ ও ৪ খন্ড, িমযান ১৪০২ রহজিী। 
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 াইখুল ইসলাম ইিন তাইরময়াহ িহ. িব্রলন: সহীহ হাদীব্রস সািযস্ত হয় থয, নিী সাোোহু আলাইরহ ওয়াসাোম 

যখন, রম‘িাব্রজি িাব্রত িায়তুল মুকাদ্দাস আগমন কব্রিন, তখন রতরন তাব্রত দু’িাকাত সালাত আদায় কব্রিন। 

রকন্তু তা িযতীত থকাব্রনা স্থাব্রন সালাত আদায় কব্রিন রন, না থসখাব্রন রযয়ািত কব্রিব্রেন। আি রম‘িাব্রজি 

হাদীব্রসি িযাপাব্রি িলা যায় তাি মব্রধয রকেু িব্রয়ব্রে সহীহ এিং যা রকেু সুনান ও মুসনাদ রকতািসমূব্রহ িব্রয়ব্রে, 

তাি রকেু আব্রে িাব্রনায়াি-জাল। থযমন, থকউ কাব্রিা থথব্রক িকবনা কব্রি থাব্রক: নিী সাোোহু আলাইরহ 

ওয়াসাোমব্রক রজিিীল আলাইরহস সালাম িব্রলন, এরি হব্রলা আপনাি রপতা ইিিাহীম আলাইরহস সালাব্রমি 

কিি, অিতিক করুন ও তাব্রত সালাত আদায় করুন। এরি হল িাইব্রত লাহাম, আপনাি ভাই ঈসা আলাইরহস 

সালাব্রমি জন্মস্থান, অিতিক করুন ও থসখাব্রন সালাত আদায় করুন। এমনই অব্রনক রকেু, যা আব্রলমগব্রকি 

ঐকমব্রতয িানাব্রনা। এভাব্রি রমথযাি প্রচলন হব্রয়ব্রে।... এিপি ইিব্রন তাইরময়যাহ (িহ.) িব্রলন: িাইব্রত লাহাম 

হব্রলা রিস্টানব্রদি একরি রগজবা, তাব্রত আগমন কিা মুসরলমব্রদি রনকি থকাব্রনা ফযীলব্রতি কাজ নয়। চাই তা 

ঈসা আলাইরহস সালাব্রমি জন্মস্থান থহাক িা না থহাক।6 

ইিনুল কাইব্রয়যম িহ. িব্রলন, করথত িব্রয়ব্রে থয, রতরন অথবাৎ নিী সাোোহু আলাইরহ ওয়াসাোম নারক িায়ব্রত 

লাহাব্রম অিতিক কব্রিব্রেন ও থসখাব্রন সালাত আদায় কব্রিব্রেন অথচ কখনও তা নিী সাোোহু আলাইরহস 

সালাম থথব্রক সুসািযস্ত থনই।7 

২। যরদ প্রমাকও থাব্রক থয নিী সাোোহু আলাইরহ ওয়াসাোম রমিাব্রজি িাব্রত িায়ব্রত লাহাব্রম সালাত আদায় 

কব্রিব্রেন, তাহব্রলও এি অথব এিা নয় থয, নিী সাোোহু আলাইরহ ওয়াসাোম থযখাব্রন জন্মগ্রহক কব্রিব্রেন 

থসখাব্রন িিকত গ্রহক ও থনকীি আ ায় সালাব্রতি বিধতা প্রমারকত হব্রি; থকননা ইিাদব্রতি থেব্রে থকাব্রনা 

রকয়াস দুিস্ত হব্রি না; থযব্রহতু ইিাদত হব্রলা ‘তাওক্বীফী’ তথা দলীল রনধবারিত িা দলীব্রলি মব্রধয সীমািদ্ধ। 

ধব্রি থনওয়া যাক, নিী সাোোহু আলাইরহ ওয়াসাোম তাাঁি উম্মতব্রক িায়ব্রত লাহাব্রমি সম্মান প্রদ বন কিব্রত 

হুকুম থদন রন িা থসখাব্রন সালাত আদায় কিব্রত িব্রলনরন; রকন্তু থকাব্রনা সাহািীও থতা িায়ব্রত লাহাব্রমি সম্মান 

ও থসখাব্রন সালাত আদায় কব্রিন রন।8 

অতএি, এিই রভরতানব্রত িলা যায় এখাব্রন আগমব্রন মুসরলমব্রদি রনকি থকাব্রনা ফযীলত থনই। অনুরূপ নিী 

সাোোহু আলাইরহ ওয়াসাোব্রমি জন্ম স্থাব্রনিও থকাব্রনা ফযীলত থনই। আোহই অরধক জ্ঞাত।9 

চতুথবত: থকাব্রনা থকাব্রনা হাজী থসখাব্রন থয সি রিদ‘আত ও সুন্নাত পরিপন্থী রিেব্রয় পরতত হয়: 

করতপয় হাজী মক্কা মুকািিমা লাইব্রেরিব্রত রিরভন্নভাব্রি রিদ‘আত সুন্নাত পরিপন্থী কব্রমব রলপ্ত হব্রয় থাব্রক। থকননা 

তািা থস স্থাব্রনি পরিেতা ও রিব্র ে বির ব্রষ্টযি  রিবাসী। যাি রানান্ততা ইব্রতাপূব্রিব উব্রেখও হব্রয়ব্রে থযন হাজীগক 

থস সি রিদ‘আত থথব্রক রনব্রজব্রদি থহফাযত কব্রিন। রনব্রে তাি রকেু অংব্র ি প্ররত ইরিত কিলাম: 

                                                           
6 ইকরতিাউ রসিারতম মুস্তাকীম: ২/৮১৪। 
7 যাদুল মা‘আদ: ৩/৩৪। 
8 হামূদ আত-তুওয়াইজািী, আি িদু্দল কাভী ‘আলাি রিফা‘ঈ: পৃষ্ঠা ৮৮ ও ইকরতিাউস রসিাত: ২/৮১৩। 
9 রিস্তারিত জানাি জনয থদখুন ড. নাব্রসি আল-জুদা‘ই িরচত রকতাি ‘আত-তািািরুক’ পৃষ্ঠা-৩৫৫। 



 

 

মক্কা লাইব্রেরি  4  

১।  লাইব্রেরিরি ইিাদত-সাওয়াব্রিি রনয়ব্রত রযয়ািত ও তাাঁি পরিেতা ও রিব্র ে বির ষ্টয আব্রে িব্রল রিবাস 

কিা। 

২। থসখাব্রন আোহ িযতীত অব্রনযি রনকি থদা‘আ কিা এিং তাি থথব্রক প্রব্রয়াজন পূিক কামনা কিা।। 

৩। তাি চারিপাব্রবব ত্বাওয়াফ কিা। 

৪। তাি রদব্রক রফব্রি সালাত আদায় কিা। 

৫। থসখাব্রন থির  থির  থদা‘আ কিা ও রতলাওয়াত কিা। 

৬। তাি থদওয়াল ও ধুলা-িারল িািা িিকত গ্রহক কিা। 

৭। তাি উপি থলখা-থলরখ কিা। 

৮। তাি দিজা ও থদওয়াব্রল আতি মাখান। 

৯। তাি সাব্রথ থকাব্রনা রচহ্ন থযমন, কাগজ, মযাব্রসজ ও চুল স্থাপন কিা। 
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