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ভূিমকা:
সকল �শংসা দু ’জাহােনর রব আ�াহ তা‘আলার জনয্। সালাত ও
সালাম সেবর্া�ম রাসূ, আমােদর নবী মুহা�দ এবং তার পিরবার
ও সকল সাহািবেদর ওপর। অতঃপর,
ইসলাম ও মুসিলেমর দৃ ি�েত মসিজেদ আকসার মযর্াদার িবষেয়
আমার েলখার উেদয্াগেক অেনেক অযথা �ম বয্য়
অ�েয়াজনীয় মেন করেবন। কারণ সবার িনকট মসিজেদ
আকসার স�ান �ীকৃত ও �মািণত, এ িনেয় ইসলাম ও
মুসিলেমর মােঝ েকান িবেরাধ েনই, বরং এেতা �� েয, েবশী
বুিঝেয় বলারও �েয়াজন েনই। আ�াহ তা ‘আলার �� বাণী, নবী
সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�ােমর িবশু� হািদস ও উ�েতর ইজমা
সবখােন রেয়েছ মসিজেদ আকসার ে��ে�র �মাণ।
তেব আমার দৃ ঢ় িব�াস বক্ষয্ িনব� পাঠ কের, পাঠকবগর্ যখন
�কৃত বা�বতা স�েকর্ অবগত হেব, অবশয্ই এ িবষেয় আমার
েলখার উেদয্াগেক িতিন �াগত জানােবন। িনি�ত িতিন একিট
স�দােয়র �তারণা স�েকর্ অবিহত হেব, যােদর মুেখ
মসিজেদ আকসা ও েমরােজর পিব� ভূ িম রক্ষার ে�াগ, যারা
িফিলি�িন দু ব্ল জনগণ ও তােদর পিব� িনদশর্নসমূহ রক্
র
দািবদার!
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তাই জরুরী হেয়েছ মসিজেদ আকসার মযর্াদা রক্ষা, এবং
িশয়ােদর �ামাণয ও িনভর্রেযাগয্ �� েথেক মসিজেদ আকসা
�কৃত �রূপ �কাশ কের তােদর ভ�ামীর মুেখাশ উে�াচন করা।
তােদর িকতােব তারা িলেখেছ মসিজেদ আকসার বতর্মান
অব�ােনর েকান মূ লয্ েন, বরং �কৃত মসিজেদ আকসার
অব�ান আসমােন! িফিলি�েন অবি�ত মসিজেদ আকসােক
মসিজেদ কুদস বেল সাধারণ জনগণেক েধাঁকা েদয়া হে�!!
আমরা এসব বািতল ধারণার অসারতা �মাণ কের িশয়ােদর
ষড়য� ও িমথয্ার মুেখাশ উে�াচন করার আ�াণ েচ�া কেরিছ,
েযন আমােদর কথা ও েলখার �ারা সতয্ �কাশ পা, িমথয্ার
আবরণ দূ রীভূ ত হয়। সবাই েজেন েনয় িশয়ােদর ষড়য� ও
েধাঁকার দীঘর্ ফাঁ, যা িদেয় তােদর েলখা পিরপূ ণর!
আমােদর গেবষণা ও অনু স�ােনর মাধয্েম আমরা �মাণ কেরিছ
েয, যারা মসিজেদ আকসার মযর্াদার বয্াপাের �� তুেল,িবেশষ কের ইহুিদ ও পা�ােতয্ িশক্ষায় িশিক্ষত কতক তারা িশয়ােদর �ামাণয্ ��সমূেহর বােনায়াট ও উ�ট তেথয্
ওপর িনভর্র কেরেছ। তােদর উে�শয্ এসব �া� তথয্ �া
আমােদর দৃ ঢ়তা ও অকাটয্ িব�াসেক নড়বেড় করা ও আমােদর
অ�র েথেক মসিজেদ আকসার মযর্াদা মুেছ েফলা
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এখােন আিম বলেত চাই, আমার এ েলখার উে�শয্ উ�েতর
একতা, ইসলােমর পিব� িনদশর্নসমূেহর ওপর মুসিলেমর ঐকয্
মুসিলেম মুসিলেম ইে�হাদ �িত�া করা। এবং মুসিলম উ�ার
অ�ের েসসব মনীষীেদর মহ�ত দৃ ঢ় করা, যােদর হােত আ�াহ

এসব পিব� ভূ িমর িবজয় দান কেরেছন । িশয়ােদর �ে� বিণর্ত
িমথয্া ও উ�ট তেথয্র ওপর িভি� কের যখন ব� পেথর অনুসার
ইহুিদ ও �াচয্িব পা�ােতয্ �েফসরগণ বায়তুল মাকিদসেক
অস�ান করার অসৎ উে�েশয্ েমেতিছ, তখন এ মনীষীগণ
তােদর যা�া েরাধ কেরিছেলন। তাই মসিজেদ আকসা স�েকর্
সে�হ ও িব�াি� সৃ ি�কারী এসব বণর্নার অসারতা �কাশ কের
দিলল ও �মাণ �ারা মসিজেদ আকসার মযর্াদা �মাণ করা
অপিরহাযর্ হয়। সকল �শংসা দ ’জাহােনর রব আ�াহ তা ‘আলার
জনয্
তােরক আহমদ িহজাযী।
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িশয়ােদর ��সমূ েহ িমথয্াচা
“মসিজেদ আকসা েকাথায়?” িশয়ােদর আ�ামা ‘জাফর মুরতাযা

আল-আেমিল’ িলিখত িকতােবর একিট িশেরানাম ।1 এ িশেরানােম
0

িতিন িলেখেছন: “আমােদর সামেন মসিজেদ আকসা স�েকর্
অেনক সতয্তা �কাশ েপেয়েছ। �কৃত সতয্ হে� মসিজে
আকসা িফিলি�েন েনই”! িতিন �চুর বাণী ও বণর্নার উে�খ কের
িমরােজর ঘটনার অপবয্াখয্া কেরন। িশয়ােদর েমৗিলক ,
ইিতহাস ও তাফিসেরর বরাত িদেয় িতিন �� েঘাষণা কেরন:
মসিজেদ আকসা আসমােন!
িতিন আেরা �� কেরন, মসিজেদ আকসা আসমােনর একিট
মসিজদ! মসিজেদ কুদস মসিজেদ আকসা নয়, েযমন সাধারণ
মানু েষর ধারণা!
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জাফর মুরতাযা আল-আেমিল ১৯৪৫ইং সেন দিক্ষণ েলবানেন জাবােল আেম

অ�েল জ� �হণ কেরন। িতিন নাজাফ ও কুম শহের জ্ঞানাজর্ন কেরন। ত
�িস� �� “আস-সািহহ িমন িসরািতন নাবীয়য্ীল ’যম”।
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আেমিল “আস-সািহহ িমন িসরািতন নাবীয়য্ীল ’যম”

2
1

�ে�

বেলন: “ওমর যখন বায়তুল মাকিদেস �েবশ কেরন, তখন
েসখােন েকান মসিজদ িছল না, আকসা নাম েতা িছলই না”

।

মসিজেদ আকসা- েযখােন ইসরার ঘটনা সংঘিটত হেয়িছল- এবং
যার চারপােশ আ�াহ বরকত দান কেরেছন, �কৃত পেক্ষ তা
ওজুদ আসমােন”! 3
2

“আেমিল” আেরা েযাগ কেরন: “মসিজেদ আকসা আসমােন,
েসখােন ইসরা হেয়েছ, তার চারপােশ আ�াহ বরকত দান
কেরেছন”।
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3

সূ রা ইসরায় বিণর্ত জিমেন[িফিলি�েন] ইহুিদেদর দ’বার ফয্াসা
সৃ ি�র ঘটনা ও মসিজেদ কুদসই মসিজেদ আকসার দিলল উে�খ

কের বেলন: “এসব ধারণা �সূ ত” । এরপর বেলন: এসব তােদর

2

এ িকতাব িলেখ িতিন “েলখকেদর জনয্ বরা� ইরানী পুর�া” লাভ কেরন।

ইরােনর ে�িসেড� আহমািদ েনজাদ িনেজ তােক স�ািনত কেরন! অথচ
িমথয্াচা, অপবয্াখয, মসিজেদ আকসা স�েকর্ িব�াি� ছড়ােনা ও আসমােন
মসিজেদ আকসা বলার কারেণ বইিট িনিষ� ও বােজয়া� হওয়ার উপযু � িছল!
3

“আস-সািহহ িমন িসরািতন নাবীয়য্ীল ’যম”: (৩/১০৬)

4

“আস-সািহহ িমন িসরািতন নাবীয়য্ীল ’যম”: (৩/১২৮, ১২৯)
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�চারণা যারা মেন কের মসিজদ অথর্ বায়তুল মাকিদেস মজুদ
মসিজেদ আকসাই।5
4

িতিন েয তেথয্র ওপর িভি� কের বেলেছন মসিজেদ আকসা
আসমােন িবদয্মা, তার একিট মাজিলিস িলিখত “িবহারুল
আনওয়ার” 6 �ে�র বণর্ন: “আবু আ�ু �াহ আলাইিহস সালাম
5

েথেক বিণর্, িতিন বেলন: আিম তােক ফিজলতপূ ণর্ মসিজদ
স�েকর্ িজজ্ঞাসা কর, িতিন বলেলন: মসিজেদ হারাম ও
মসিজদু র রাসূ ল। আিম বললাম: আিম আপনার ওপর উৎসগর্
মসিজেদ আকসা? িতিন বলেলন: মসিজেদ আকসা আসমােন,
েযখােন রাসূ লু�াহ সা�া�াহু

‘আলাইিহ ওয়াসা�ােমর িমরাজ

সংগিঠত হেয় িছল। আিম বললাম: মানু েষরা মেন কের বায়তুল
মাকিদসই মসিজেদ আকসা? িতিন বলেলন: কুফার মসিজদ তার
েচেয় উ�ম”!
এখােন আমােদর িজজ্ঞা: মসিজেদ আকসা স�েকর্ আেমিলর
ব�বয্ িশয়ােদর দৃি�েত উ�ট ও িবদআ, না এটাই তােদর দৃ ঢ়
ও �িতি�ত আিকদা?! এ �ে�র উ�র অনু স�ােন আমরা তােদর
তাফিসর ��গুেলা েদখ, মসিজেদ আকসা েকাথায়?!

5

“আস-সািহহ িমন িসরািতন নাবীয়য্ীল ’যম”: (৩/১৩৯)
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িবহারুল আনওয়ার িলল মাজিলি: (২২/৯০)
8

িশয়ােদর তাফিসের মসিজেদ আকসার অব�ান
১. তাফিসরুস সাি:
িশয়ােদর মুফাসিসর “আল-ফােয়দ আল-কাশািন” িলিখত
“তাফিসের সািফ”েত আ�াহ তা‘আলার বাণী:
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“পিব� মহান েস স�া, িযিন তাঁর বা�ােক রােত িনেয় িগেয়েছন
আল মাসিজদু ল হারাম েথেক আল মাসিজদু ল আকসা পযর্, যার
আশপােশ আিম বরকত িদেয়িছ, েযন আিম তােক আমার িকছু
িনদশর্ েদখােত পাির। িতিনই সবর্ে�াত, সবর্��”।7
6F

এর বয্াখয্ায় িতিন বে: “অথর্াৎ[তার ইসরা হেয়িছল] আসমােন
িবদয্মান মসিজেদ আকসা পযর, িবিভ� বণর্না েথেক এটাই
�মািণত হয়”।

8
7F

এ িস�াে�র প�ােত উে�খ কেরেছন: “কুি� বণর্না কেরন একদা
বােকর আলাইিহস সালাম মসিজেদ হারােম বেস িছেলন। একবার

7

সূ রা ইসরা: আয়াত নং: (১)

8

“ফােয়দ আল-কাশািন” িলিখত “তাফিসের সািফ”: (৩/১৬৬)
9

আসমােনর িদেক দৃ ি� িদে�ন, আেরকবার কাবার িদেক। অতঃপর
বেলন:
ۡ
َۡ ۡ
َ ﴿ ُس ۡب
ۡ ٱ� َر ِام إ َ� ٱل ۡ َم
ۡ ى ب َع ۡب ِده ِۦ َ ۡ� ٗ� ّم َِن ٱل ۡ َم
ۡ َ ِي أ
ٓ َ�ّ �ٰ َن
َ
َ
ٰ
ج ِد ٱ�ق َصا
س
د
ج
س
�
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ

[١ : ﴾ ]ﻻﺮﺳاء١

“পিব� মহান েস স�া, িযিন তাঁর বা�ােক রােত িনেয় িগেয়েছন
9

আল মাসিজদু ল হারাম েথেক আল মাসিজদু ল আকসা পযর্”।
8F

এ আয়াত িতিন িতনবার পাঠ করেলন, অতঃপর ইসমাইল জুিফর িদেক তািকেয় বেলন: েহ ইরািক, ইরািকরা এ আয়াত স�েকর্
িক বেল? িতিন বেলন: তারা বেল: তােক িনেয় যাওয়া হেয়িছল
মসিজেদ হারাম েথেক বায়তুল মাকিদস পযর্�। িতিন বলেল:
তারা েযরূপ বেল েসরূপ নয়। তেব তােক এখান েথেক ওখাে
িনেয় যাওয়া হেয়িছল, িতিন হাত �ারা আসমােনর িদেক ইশারা
করেলন এবং বলেলন: উভেয়র মধয্বতর্ী �ান হার”।

10

9F

২. তাফিসের নু রুস সাকলাই:

9
10

সূ রা ইসরা: আয়াত নং: (১)
“ফােয়দ আল-কাশািন” িলিখত “তাফিসের সািফ”: (৩/১৬৬)
10

িশয়া আেলম “হুওয়াইি”

11
10

রিচত “নু রুস সাকলাই” তাফিসর

�ে� সূ রা ইসরার �থম আয়ােতর তাফিসের �াগু� বণর্নাগুে
উে�খ কের সমথর্ন �রূপ বে: সােলম আল-হা�াত েথেক
বিণর্, িতিন জৈনক বয্ি� েথেক বণর্না কে, িতিন আবু
আ�ু �াহ আলাইিহস সালাম সূ ে� বেলন: আিম তােক ফিজলতপূ ণর্
মসিজদ স�েকর্ িজজ্ঞাসা কে, িতিন বলেলন: মসিজেদ হারাম
ও মসিজদু র রাসূ ল। আিম বললাম: আপনার ওপর আিম উৎসগর্
মসিজেদ আকসা? িতিন বলেলন: মসিজেদ আকসা আসমােন,
রাসূ লু�াহ সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�ামেক েসখােন িনেয় যাওয়া
হেয়িছল। আিম বললাম: মানু েষরা মেন কের মসিজেদ আকসা
বায়তুল মাকিদস? িতিন বলেলন: “কুফার মসিজদ তার েথেক
উ�ম”!

12

11

হুওয়াইিয িনজ তাফিসর �ে� েযাগ কের: আিল ইব্ ন ইবরািহম
বেলন, আমােক বেলেছ খােলদ হাসান ইব্ ন মাহবু, িতিন
মুহা�দ ইব্ ন সাইয়ার েথে, িতিন আবু মােলক আযিদ েথেক,
11

স�ূ ণর্ না: আ�ু ল আিল ইব্ ন জা ‘আ আল-আরুিস আ-হুওয়াইি, মৃ ত:

(১১১২)িহ.
12

তাফিসের নু রুস সাকলাই, আ�ু ল আিল আল-হুওয়াইিয। হােশম আ-

মহ�ািত কতর্ক সং�ৃত ও িটকা সংেযািজ: (৩/৯৭), �থম �কাশ: ১৪২৪িহ.
দারুদ তাফিস- কুম, ইরান।
11

িতিন ইসমাইল জুিফ েথেক, িতিন বেলন: আিম মসিজেদ বেস
িছলাম, আবু জাফর অপর �াে�
আসমােনর িদেক মাথা তুল

িছেলন। িতিন একবার

েছন, আেরকবার কাবার িদেক।

অতঃপর বলেলন:
َ ٓ ّ َ َ ُۡ
ۡ
َۡ ۡ
ۡ ٱ� َر ِام إ َ� ٱل ۡ َم
ۡ ى ب َع ۡب ِده ِۦ َ ۡ� ٗ� ّم َِن ٱل ۡ َم
َ ۡ ِي أ
َ
ٰ
ج ِد ٱ�ق َصا
س
د
ج
س
�
َ� ﴿ سب�ٰن
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ

[١ : ﴾ ]ﻻﺮﺳاء١

“পিব� মহান েস স�া, িযিন তাঁর বা�ােক রােত িনেয় িগেয়েছন
আল মাসিজদু ল হারাম েথেক আল মাসিজদু ল আকসা পযর্”।

13

12F

এ আয়াত িতিন িতনবার পাঠ করেলন। অতঃপর আমার িদেক
িফের বলেলন: েহ ইরািক, ইরািকরা এ আয়াত স�েকর্ িক বে?
আিম বললাম: তারা বেল তােক মসিজেদ হারাম েথেক বায়তুল
মাকিদস পযর্� িনেয় যাওয়া হেয়িছল। িতিন বেল: তারা েযরূপ
বেল েসরূপ ন, িক� তােক এখান েথেক ওখােন িনেয় যাওয়া
হেয়িছল, িতিন হাত িদেয় আসমােনর িদেক ইশারা কেরন, এবং
বেলন: উভেয়র মধয্বতর্ী হার”। 14
13 F

৩. তাফিসরুল আইয়াি:

13

সূ রা ইসরা: আয়াত নং: (১)

14

তাফিসের নু রুস সাকলাই: (৩/৯৮)
12

িশয়া মুফাসিসর ‘আইয়ািশ’ িনজ তাফিসর �ে� সূ রা ইসরার
শুরুেত কতক বণর্না উে�খ কের, যার েথেক �িতয়মান হয়
মসিজেদ আকসা আসমােন অবি�ত একিট মসিজদ। িতিন বেলন:
সােলম আল-হা�াত েথেক বিণর্, িতিন জৈনক বয্ি� েথে, িতিন
আবু আ�ু �াহ েথেক বণর্না কেরন। আিম তােক ফিজলতপূণর
মসিজদ স�েকর্ িজজ্ঞাসা কে, িতিন বেলন: মসিজেদ হারাম
ও মসিজদু র রাসূ ল। আিম বললাম: আপনার ওপর আিম উৎসগর্
মসিজেদ আকসা? িতিন বলেলন: মসিজেদ আকসা আসমােন,
রাসূ লু�াহ সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�ােমর ইসরা েসখােনই
হেয়েছ। আিম বললাম: মানু েষরা বেল বায়তুল মাকিদসই মসিজেদ
15
আকসা? িতিন বলেলন: মসিজেদ কুফা তার েথেক উ�ম?
14

৪. আল-বুরহান িফ তাফিসিরল কুরআন:
বাহরািন “আল-বুরহান িফ তাফিসিরল কুরআন” �ে� এবং অপর
িশয়া মুফাসিসর তাবাতাবািয় “তাফিসরুল িমযা” �ে� িশয়ােদর
অিধকাংশ তাফিসর �ে� বিণর্ত বণর্নাগুেলা উে�খ কের, যা
েথেক �িতয়মান হয় মসিজেদ আকসা আসমােন অবি�ত একিট
15

তাফিসরুল আইয়াি, িল মুহা�দ ইব্ ন আইয়াশ আ-সালািম, আস-

সামারকাি�। তাহিকক কেরেছন হােশম আল-মুহা�ািত: (২/৩০২), �থম
�কাশ ১৪১১িহ.
13

মসিজদ। সােলম আল-হা�াত েথেক বিণর্, িতিন জৈনক বয্ি�
েথেক, িতিন আবু আ�ু �াহ েথেক বণর্না কেরন। আিম তােক
ফিজলতপূ ণর্ মসিজদ স�েকর্ িজজ্ঞাসা ক, িতিন বেলন:
মসিজেদ হারাম ও মসিজদু র রাসূ ল। আিম বললাম: আপনার
ওপর আিম উৎসগর্ মসিজেদ আকস? িতিন বলেলন: মসিজেদ
আকসা আসমােন, েসখােনই রাসূ লু�াহ সা�া�াহু

‘আলাইিহ

ওয়াসা�ােমর ইসরা হেয়িছল। আিম বললাম: মানু েষরা বেল
বায়তুল মাকিদসই মসিজেদ আকসা? িতিন বলেলন: মসিজেদ
কুফা তার েথেক উ�ম?

16
15 F

৫. বায়ানু স সাআদাহ:
সু লতানু ল জানাবািয “বায়ানু স সা‘আদাহ িফ মাকামািতল ইবাদাহ”
�ে� সূ রা ইসরার �থম আয়ােতর তাফিসর সং�া� বাণীগুেলা
জমা কের বেলন:
َ
َۡ ۡ
ۡ َ ۡ َ َ َ ۡ ى ب َع ۡب ِده ِۦ َ ۡ� ٗ� ّم َِن ٱل ۡ َم ۡسج ِد
َ ۡ ٓ ّ َ َ ُۡ
ج ِد ٱ�ق َصا
ِ ٱ�ر ِام إِ� ٱلمس
ِ
ِ ٰ �﴿ سب�ٰن �َِي أ

[١ : ﴾ ]ﻻﺮﺳاء١

16

আল-বু রহান িফ তাফিসিরল কুরআন, িল হােশম আল-বাহরািন: (৪/৫২২),

�থম �কাশ: ১৪১৯িহ. ১৯৯৯ইং
14

“পিব� মহান েস স�া, িযিন তাঁর বা�ােক রােত িনেয় িগেয়েছন
আল মাসিজদু ল হারাম েথেক আল মাসিজদু ল আকসা পযর্”।17
16

মসিজেদ আকসা বায়তুল মাকিদেস মজুদ, অথবা চতুথর্ আসমােন
মজুদ, যার নাম বায়তুল মামুর। মসিজেদ আকসা তার পািথর্ব
অব�ান, বায়তুল মামুর তার

ঊ�র্েলােক অব�ান। েযমন

মসিজেদ হারাম তার বািহয্ক র, বায়তুল মামুর তার
ঊ�র্েলা”।18
ّ
َ
ۡ
[ �َِي َ� ٰ َر� َنا َح ۡو ُ�ۥযার চারপােশ আিম বরকত দান কেরিছ] এর
17

বয্াখয্ায় িতিন বে: বায়তুল মাকিদেসর দু ’পােশ রেয়েছ শাম ও
িমসর। উভয় েদশই িবিভ� িনআমেতর কারেণ অনয্ানয্ েদ
েথেক আলাদা ৈবিশে�য্র অিধকারী ও বরকতময়। অনুরূপ চতুথ
আসমােন িবদয্মান বায়তুল মামুেরর চারপাশও বরকেত
পিরপূ ণ”র ।19
18F

17
18

সূ রা ইসরা: আয়াত নং: (১)
“বায়ানু স সা ‘আদাহ িফ মাকামািতল ইবাদাহ”: (২/৪৩১), িল সু লতান

মুহা�দ আল-জানাবািয, উপািধ সু লতান আিল শাহ। ি�তীয় �কাশ: ১৪০৮িহ.
১৯৮৮ইং.
19

“বায়ানু স সা‘আদাহ িফ মাকামািতল ইবাদাহ”: (২/৪৩১)
15

এসব বণর্না েথেক আমরা জানলাম িশয়ােদর অিধকাংশ তাফিসর
�ে�র ভাষয্মেত মসিজেদ আকস, েযখােন মুহা�দ সা�া�াহু
‘আলাইিহ ওয়াসা�ােমর ইসরা হেয়িছল আসমােন অবি�ত বায়তুল

মামুের একিট মসিজদ । যার নাম মসিজেদ আকসা, মসিজেদ
কুদেসর নােমর নয্া!
পাঠকেদর িনেয় এখন িশয়ােদর অনয্ানয

�ামাণয �ে�র িদেক

মেনােযাগ িদব, তাহেল আমােদর িনকট তােদর িব�ােস মসিজেদ
আকসার �কৃত �রূপ আেরা �� হে।

16

িশয়ােদর �ামাণয �ে� মসিজেদ আকসার অব�ান
িশয়ােদর তাফিসর �ে� মসিজেদ আকসা স�েকর্ েযরূপ বল
হেয়েছ, তােদর �ামাণয অনয্ানয্ ��সমূেহ মূলত তারই ি�র
হেয়েছ, েযমন:
১. িবহারুল আনওয়া:
মাজিলিস বণর্না কের: আবু আ�ু �াহ েথেক বিণর্, িতিন বেলন:
আিম তােক ফিজলতপূ ণর্ মসিজদ স�েকর্ িজজ্ঞাসা ক, িতিন
বেলন: মসিজেদ হারাম ও মসিজদু র রাসূ ল। আিম বললাম:
আপনার ওপর আিম উৎসগর্ মসিজেদ আকস? িতিন বলেলন:
মসিজেদ আকসা আসমােন, েসখােন রাসূ লু�াহ সা�া�াহু
‘আলাইিহ ওয়াসা�ােমর ইসরা হেয়িছল। আিম বললাম: মানু েষরা
বেল বায়তুল মাকিদসই মসিজেদ আকসা? িতিন বলেলন:
মসিজেদ কুফা তার েথেক উ�ম? 20
19

২. মুনতাহাল আমাল:

20

িবহারুল আনওয়া: (৯৭/৪০৫), িল মুহা�দ বােকর আল-মাজিলিস, তৃতীয়

�কাশ ১৪০৩িহ. ১৯৮৩ইং. দারু ইহইয়াউত তুরািসল আরািব।
17

আ�াস আল-কুি� “মুনতাহাল আমাল” �ে� বেলন: “�িস� মত
অনু যায়ী বায়তুল মাকিদস-ই মসিজেদ আকসা, িক� অিধকাংশ
হািদস েথেক �মািণত হয় মসিজেদ আকসার অথর্ বায়তুল মামু,
যা চতুথর্ আসমােন িবদয্মান। বায়তুল মামুরই সবেচেয় দূের
মসিজদ”।21 [আকসা অথর্ দূরবতর]
20

৩. কােমলু য িযয়ারাত:
ইব্ ন কুলুব“কােমলু য িযয়ারাত” �ে� বণর্না কের, আবু
আ�ু �াহ সােদক আলাইিহস সালাম েথেক বিণর্, িতিন বেলন:
জৈনক বয্ি� আিমরুল মুেমিনন আলাইিহস সালােমর িনক
আগমন কের, িতিন তখন কুফার মসিজেদ

। েস বলল:

“আস্ সালামু আলাইকুম েহ আিমরুল মুেমি, িতিন তার উ�র
িদেলন। অতঃপর বলল: আিম আপনার ওপর উৎসগর, আিম
মসিজেদ আকসার ই�া কেরিছ, তাই �থেম আপনােক সালাম
কের যা�া আর� করব। িতিন বলেলন: েতামার উে�শয্ ি? েস
বলল: ফিজলত অজর্ন কর, আিম আপনার ওপর উৎসগর্। িতিন
বলেলন: েতামার উট ও সকল আসবাব-প� িবি� কের দাও
তুিম এ মসিজেদ সালাত আদায় কর, এ মসিজেদ ফরয সালাত

21

মুনতাহাল আমাল িল আ�াস আল-কুি�: (পৃ .৭০)
18

।

একিট মবরুর হেজর সমা, এ মসিজেদ নফল সালাত একিট
মবরুর ওমরার সমান। এখান েথেক বােরা মাইল পযর্� বরকে
পিরপূ ণর্। এ মসিজেদর ডান পােশ বরকত ও বাম পােশ ষড়য�।
এর মধয্বতর্ী রেয়েছ েতেলর ন, দু েধর নহর ও পািনর নহর যা
মুিমনেদর জনয্ সুেপয়। অপর একিট পািনর নহর মুিমনেদর
পিব�কারী। এখান েথেক নূ েহর েনৗকা যা�া আর� কেরিছল।
এখােনই িছল নাসর, ইয়াগুস ও ইয়াউক। এখােন স�ুর জন নবী
ও স�ু র জন

অিস সালাত আদায় কেরেছন, আিম তােদর

একজন। িতিন হাত �ারা িনেজর বুেকর িদেক ইশারা করেলন।
এখােন যিদ েকান মুিসবত�� তার �েয়াজন স�েকর্ আ�াহর
িনকট দরখা� েপশ কের, আ�াহ অবশয্ই তার ডােক সাড়া
22
িদেবন ও তার মুিসবত দূ র করেবন”।
21

৪. “আস-সািহহ িমন িসরািতর রাসূ িলল আ’যম”:
“আস-সািহহ িমন িসরািত র রাসূ িলল আ’যম” �ে� জাফর আলআেমিল �মাণ কেরেছন: মসিজেদ আকসা মূ লত আসমােনর
একিট মসিজদ। িতিন এর �পেক্ষ কতক হািদস েপশ কেরে,
22

কােমলু য িযয়ারাত: (পৃ .৮০), িবহারুল আনওয়া: (৯৭/৪০৪), আল-

ওয়াসােয়ল: (৩/৫২৯), ফুরুল উল কাি, িল আবু জাফর আল-কুলাইিন:
(৩/৪৯১)
19

যার সনদ ও মাত্ ন(ভাষা) েকানিটই িবশু� ন, তবুও িতিন
েসসব কথাগুেলা নবী সা�া�াহ

‘আলাইিহ ওয়াসা�ােমর সােথ

স�ৃ � কের বেলন, নবী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছ:
“আমােক যখন আসমােন িনেয় যাওয়া হল, েদখলাম আরেশ
িলখা: লা-ইলাহা ই�া�াহু মুহা�াদুর রাসূলু�া, আিম এ
কািলমােক আিল আলাইিহস সালাম �ারা শি�শালী কেরিছ”। 23
22 F

িতিন িনজ �ে� “মসিজেদ আকসা েকাথায়” িশেরানােম িবকৃিতর
অপ�য়াস চালান এভােব: “

অিভধােন  ﺍﻷﻗﺼﻰঅথর্ দূরবতর,

কুরআেনর ভাষায় এর সু �র উদাহরণ:
َ ٓ ّ َ َ ُۡ
َۡ ۡ
ۡ َ ۡ َ َ َ ۡ ى ب َع ۡب ِده ِۦ َ ۡ� ٗ� ّم َِن ٱل ۡ َم ۡسج ِد
َ ۡ ِي أ
ٰ
ج ِد ٱ�ق َصا
�
َ� ﴿ سب�ٰن
ِ ٱ�ر ِام إِ� ٱلمس
ِ
ِ
ّ ّ�َِي َ� ٰ َر ۡ� َنا َح ۡو َ ُ�ۥ ل ُِ� َ� ُهۥ م ِۡن َء َا�ٰت َِنا ٓۚ َّ ُهۥ ُه َو
ُ يع ۡٱ�َ ِص
ُ لسَ ِم
: ﴾ ]ﻻﺮﺳاء١ �
ِن
ِ
[١
“পিব� মহান েস স�া, িযিন তাঁর বা�ােক রােত িনেয় িগেয়েছন
আল মাসিজদু ল হারাম েথেক আল মাসিজদু ল আকসা পযর্, যার
আশপােশ আিম বরকত িদেয়িছ, েযন আিম তােক আমার িকছু
িনদশর্ েদখােত পাির। িতিনই সবর্ে�াত, সবর্��”। 24
23F

ইসরা অথর্ রােতর সফ, েহাক জিমেন িকংবা আসমােন। আকসা
অথর্ দূর� ও দূরবতর্ী। যিদ েমেন েনয়া হয় বায়তুল মাকিদ
23

“আস-সািহহ িমন িসরািতর রাসূ িলল আ’যম”: (৩/১০১)

24

সূ রা ইসরা: আয়াত নং: (১)
20

মসিজেদ আকসা, তাহেল তা িহজায েথেক দূ রবতর্ী সে�হ েন,
িক� শাম েথেক িনকটবতর্ী। তাই আকসা অথর্ সব মানুষ েথে
সমান দূ রে� অথর্ েনয়া অিধক যুি�যু, বরং ওয়ািজব। আমরা
পূ েবর্ �মাণ কেরিছ মাসিজেদ আকসা চতুথর্ আসমােন অবি�
বায়তুল মামুের!
৫. আল-কািফ:
আল-কািফর এক বণর্নায় এেসে: আিম তােক বললাম: আমােক
বলা হেয়েছ েয, আপনার িনকট আ�াহর একিট ইসম রেয়েছ,
যার �ারা �িত রাত-িদেন বায়তুল মাকিদেস েপৗঁেছন ও বািড়েত
িফের আেসন। িতিন বলেলন: তুিম িক বায়তুল মাকিদস জান?
আিম বললাম: আিম শুধু শােম অবি�ত বায়তুল মাকিদ-ই
জািন। িতিন বলেলন: েসটা বায়তুল মাকিদস নয়, �কৃত বায়তুল
মাকিদস মুহা�দ ও তার পিরবােরর ঘর। আিম তােক বললাম:
আপিন িক আজেকর পূ েবর্ কখেনা এ কথা শুেনন? িতিন
বলেলন: এ হে� নবীেদর েমহরাব। পূ েবর্ এ �ােনর নাম িছল
হািযরাতুল মাহািরব, িক� যখন মুহা�দ ও ঈসা আলাইিহমুস
সালােমর মধয্বতর্ী যুেগ আহেল িশরেকর িফতনার �াদুভর্াব েদ
েদয় ও দু �ৃতকারী শয়তানেদর যু েগ িবিভ� �ংস সংগিঠত হয়,

21

তখন তােদর �ারা এসব নােম পিরবতর্, িবকৃিত ও সং�ার ঘেট।
এ কথাই আ�াহ তা‘আলা বেলেছন: 25
ۡ
ُ َُٓ َ َ ۡ ُ َ ٓ َ ُ ُّۡ ٞ ٓ َ ۡ َ ٓ ّ َ ۡ
ُ ّ نز َل
َ َ �م َّا ٓ أ
�َ ب ِ َها مِن ُسل َ�ٰ ٍ �ن
﴿ إِن ِ� ِ�َ أسماء َمَيتموها أنتم وءاباؤ
[٢٣ :  ﴾ ]ﻨﻟﺠﻢ٢
24F

“এগুেল েকবল কিতপয় নাম, েয নামগুেল েতামরা ও েতামােদর
িপতৃপুরুেষর েরেখছ। এ বয্াপাে আ�াহ েকান দলীলÑ�মাণ
নািযল কেরনিন”।26
25 F

৬. ইলালু শ শারােয়:
ইলালু শ শারােয় �ে�র েলখক িনজ সনেদ বণর্না কের, আিল
ইব্ ন সােলম তার িপতা েথে, িতিন সােবত ইব্ ন িদনার েথেক।
িতিন বেলেছন: “আিম জয়নু ল আেবিদন আিল ইব্ ন হুসাইন ইব্
আিল ইব্ ন আিব তােলব আলাইিহমুস সালামেক আ�াহ ত ‘আলা
স�েকর্ িজজ্ঞাসা কে, িতিন িক েকান �ােনর সােথ িনিদর্?
িতিন বলেলন: আ�াহ �ান েথেক পিব�। আিম বললাম: তাহেল
েকন নবী সা�া�াহু

‘আলাইিহ ওয়াসা�ামেক আসমােন িনেয়

যাওয়া হল? িতিন বলেলন: আসমােনর রাজ�, তােত িবদয্মান

25

আল-কািফ িলল কুলাইিন: (১/৪৮১)

26

সূ রা আন-নাজম: (২৩)
22

আ�যর্ সৃি� ও অ�ু ত জগত েদখােনার জনয্ তােক েসখােন িনেয়
যাওয়া হেয়েছ...”। 27
26

৭. আল-িমসবাহ িফল আদইয়ািত, ওয়াস সালাওয়ািত ওয়ায
িযয়ারাত:
তািকউি�ন আল-কাফ‘আিম িলিখত “আল-িমসবাহ িফল
আদইয়ািত, ওয়াস সালাওয়ািত ওয়ায িযয়ারাত” �ে� িমরােজর
রােতর েদায়ার িটকায় রেয়েছ: “এ েদায়ার মযর্াদা ও ফিজলত
অেনক েবশী, আিমরুল মুেমিনন আিল আলাইিহস সালাম নবী
সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম েথেক বণর্না কেরেছ, যার
সারাংশ: যখন আমােক আসমােন িনেয় যাওয়া হল, আিম এক
এক পদর্া অিত�ম করেত লাগলা, এভােব আিম স�ু র হাজার
পদর্া অিত�ম কির। �িত দ ’পদর্ার মধয্বতর্ী দূর� প-পি�েমর
নয্ায় স�ুর হাজার গুণ ...। 28
27

27

ইলালু শ শারােয়, মুহা�দ বাবু ইয়াহ আল-কুি�: (১/১৬০), �থম �কাশ

১৪০৮িহ. ১৯৮৮ইং।
28

“আল-িমসবাহ িফল আদইয়ািত, ওয়াস সালাওয়া িত ওয়ায িযয়ারাত, ওয়াল

আহরায, ওয়াল আউযাত”। িল তািকউি�ন ইবরািহম ইব্ ন আিল আ-আেমিল
আল-কাফ‘আিম, মৃ ত: (৯০০িহ.), সং�ারক ও �কাশক হুসাইন আমাি:
(পৃ .৩৬৩), ি�তীয় �কাশ ১৪২৪িহ. ২০০৩ইং।
23

৮. তাফিসলু ওয়াসােয়লু শ িশয়াহ:
মুহা�দ ইব্ ন হাসান আ-হুর আেমিল(মৃত: ১১০৪িহ.) “তাফিসলু
ওয়াসােয়লু শ িশয়াহ” �ে� একিট অধয্ায় কােয়ম কেরেছ, যার
িশেরানাম: “ম�া, মিদনা ও কুফার স�ান করা ওয়ািজব, েসখােন
অব�ান করা, তার জনয্ সদকা কর, েসখােন অিধক সালাত
আদায় করা ও তার উে�েশয্ সফর করা মু�াহা”। 29
28

এ িকতােব আেরা বণর্না রেয়ে, যার সারাংশ: “ম�া আ�াহর
হারাম, মিদনা রাসূ লু�াহ সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�ােমর হারাম
এবং কুফা আিমরুল মুেমিনন আিল রািদয়া�াহু আনহুর হারা
ক্ষমতাধর েয েকউ এখােন অিনে�র ই�া করেব আ�াহ তাে
টুকেরা টুকেরা কের েফলেবন”!
মুহা�দ ইব্ ন আিল ইব্ ন হুসা“মা‘আিনল আখবার” �ে� তার
িপতা েথেক বণর্না কের, েস মুহা�দ ইব্ ন ইয়াহইয়া েথে, েস
আহমদ ইব্ ন মুহা�দ ইব্ ন খােলদ েথ, েস আবু আ�ু �াহ রািয
েথেক, েস হাসান আিল ইব্ ন আবু উসমান েথে, েস মুসা ইব্ ন
29

“তাফিসলু ওয়াসােয়লু শ িশয়াহ ইলা তাহিসেল মাসােয়িলশ শািরয়াহ”।

েলখক মুহা�দ ইব্ ন হাসান আ-হুর আেমি: (১৪/৩৬০), �থম �কাশ:
১৪১৩িহ. ১৯৯৩ইং, তাহিকক মুয়াসসাসাতু আহলু ল বােয়ত আলাইিহমুস সালাম
িল ইহয়াইত তুরাস, বইরু, েলবানন।
24

বকর েথেক, েস আবুল হাসান মুসা ইব্ ন জাফর েথে, েস তার
পূ বর্পুরুষ েথেক বণর্না 

। রাসূ লু�াহ সা�া�াহু

‘আলাইিহ

ওয়াসা�াম বেলেছন: িন�য় আ�াহ চারিট শহর �হণ কেরেছন।
আ�াহ তা‘আলা ইরশাদ কেরন:
َۡ َ ۡ َ َ َ
َ  َو ُطور سِين١  وَٱلزَ ۡ� ُتون
ّ ِ�ِّ�﴿َٱ
[3 -1 :�﴾ ]ﺘﻟ٣ �ِ
م
ِ َ� و�ٰذا ٱ٢ �ِ
ِ
ِ �� ٱ
ِ
“কসম ‘তীন ও যায়তূ ন এর। কসম ‘িসনাই পবর্েত, কসম এই
িনরাপদ নগরীর”।30
29F

তীন অথর্ মিদন, জয়তুন অথর্ বায়তুল মাকিদ, তুের িসিনন অথর্
কুফা এবং এ িনরাপদ শহর অথর্ ম�া 31
30 F

আবু জাফর আলাইিহস সালাম েথেক বিণর্, িতিন বেলন:
আিমরুল মুেমিনন আলাইিহস সালাম বেলেছ:
َ َ َ َ ِ ﴿ َو َء َاو ۡ� َ�ٰ ُه َما ٓ إ َ ٰ� َر ۡ� َو� َذ
[٥٠ :  ﴾ ]ﻤﻟﺆﻣﻨﻮن٥ �ِ
ٖ
ِ
ٖ ات قرارٖ ومع
“এবং আিম তােদরেক আবাসেযাগয ও ঝনর্ািবিশ এক উঁচু
ভূ িমেত আ�য় িদলাম”।32
31F

রাবওয়াহ অথর্ কুফ, কারার অথর্ মসিজ, মুঈন অথর্ ফুরাত

30
31

সূ রা তীন: (১-৩)
“তাফিসলু ওয়াসােয়লু শ িশয়াহ ইলা তাহিসেল মাসােয়িলশ শািরয়াহ”:

(১৪/৩৬১)
32

সূ রা মুিমনু ন: (৫০)
25

33
32 F

িশয়ােদর িনকট মসিজেদ কুফা ফিজলতপূ ণ্ িতনিট মসিজদ েথেক
র
অিধক মযর্াদাশী
িশয়ােদর িনকট মসিজেদ আকসার ওপর মসিজেদ কুফার
ফিজলত েতা আেছই। তােদর িনকট এ ছাড়া আেরা বণর্না
রেয়েছ, যা েথেক �মািণত হয় মসিজেদ কুফা সকল মসিজদ
েথেক উ�ম বায়তু�াহ বয্তীত। কুফা পিব� নগরী, তার চারপােশ
আ�াহ বরকত দান কেরেছন! আদম আলাইিহস সালােমর সৃ ি�র
পূ েবর্ ইহা েফেরশতােদর ইবাদতগাহ িছল। ইহাই হে� আদম ও
তার পরবতর্ী নব, রাসূ ল, ওলী ও িসি�কেদর ইবাদতগাহ। এর
মধয্বতর্ী রেয়েছ জা�ােতর একিট বাগ, এখান েথেক িকয়ামেতর
িদন সকল মখলু ক উি�ত হেব। আেরা আ�যর্ হল মসিজেদ কুফা
ফিজলতপূ ণর্ িতনিট মসিজেদর একি, েযখােন সাওয়ােবর
উে�েশয্ সফর কের যাওয়া যা! 34
33

33

“তাফিসলু ওয়াসােয়লু শ িশয়াহ ইলা তাহিসেল মাসােয়িলশ শািরয়াহ”:

(১৪/৩৬২)
34

িশয়ােদর নয্ায় –েগামরাহ, পথ�� ও বােতিন েফরকা- কািদয়ানীরা

িহ�ু�ােন অবি�ত কািদয়ান শহর স�েকর্ একই িব�াস েপাষণ কের। তােদর
িব�াস মসিজেদ আকসা �ারা উে�শয্ কািদয়ােন অবি�ত িমজর্ার মসি,
বায়তুল মাকিদস নয়! “ফাদলু ল কািদয়ািনয়াহ” পি�কায় এেসেছ: “আ�াহ
26

তােদর িকতােবর িনে�র বাণীগুেলা তাই �মাণ কে:
শায়খ সাদু ক বণর্না কের: “িতনিট �ান বয্তীত(সাওয়ােবর
উে�েশয) সফর করা যােব না: মসিজেদ হারাম, মসিজেদ রাসূ ল
ও মসিজেদ কুফা”। 35
34

শায়খ সাদু ক “মান-লা ইয়াহদু রুহুল ফাি” ও “আল-েখসাল”
�ে� িনজ সনেদ আিমরুল মুেমিনন আলাইিহস সালাম েথেক
বণর্না কের, িতিন বেলেছন: “িতনিট মসিজদ বয্তীত সফর করা
36
যােব না: মসিজেদ হারাম, মসিজেদ রাসূ ল ও মসিজেদ কুফা”।
35

িশয়ােদর িনকট মসিজেদ কুফার

37
36

ফিজলত ও মযর্াদা মসিজেদ

আকসার েচেয়ও ঊে�র। তােদর িকতােব িলিখত হািদসগুেলা তাই
�মাণ কের। আেরা কতক বািতল বণর্না েদখু:
তা‘আলা এ িতনিট �ানেক পিব�তার মজর্াদায় ভূিষত কেরেছ: ম�া, মিদনা ও

কািদয়ান। তার েজয্ািত �কােশর জনয্ এ িতনিট �ানেক মেনানীত কেরে”।
সংখয্: (৩), েসে��র, ১৯৩৫ইং। ২৩নং সংখয্ায় এেসে: “মসিজেদ হারাম
�ারা উে�শয্ কািদয়ান মসিজ, যার চারপােশ আ�াহ বরকত দান কেরেছন”!
35

কােমলু য িযয়ারাত: (পৃ .১৩৭)

36

আল-ওয়াসােয়ল: (৩/৫২৫)

37

মসিজেদ কুফা িনমর্াণ কেরন িবিশ� সাহািব সাদ ইব্ ন আিব ওয়া�া

রািদয়া�াহু আনহ(১৭িহ.)েত, কােদিসয়া যু ে�র পর ওমর রািদয়া�াহু আনহু
িখলাফত আমেল। আ�যর্ হল িবিশ� এ সাহািবেক িশয়া রােফিযরা তােদর
27

কুলাইিন আল-কািফ �ে� িনজ সনেদ খােলদ আল-কালািনিস
েথেক বণর্না কের, িতিন বেলেছন: আিম আবু আ�ু �াহ
আলাইিহমুস সালামেক বলেত শুেনি: “মসিজেদ কুফার এক
সালাত এক হাজার সালােতর সমপিরমাণ”! 38
37

হাসান ইব্ ন েমহরান েথেক বিণর, িতিন বেলন: আিম আবু
আ�ু �াহ আলাইিহস সালামেক বলেত শুেনি: আিমরুল মুেমিনন
বেলেছন: “ম�া আ�াহর হারাম, মিদনা রাসূ েলর হারাম ও কুফা

িকতােব “উ�েতর কারু” বেল! আবু ল হাসান আেমিল রিচত “আল-বু রহান”
�ে�র ভূ িমকায় (পৃ .২৮০) এেসেছ: আবু ল হাসান আেমিল বেলেছন: সাদ ইব্ ন
আিব ওয়া�াস এ উ�েতর কারুন। কারণ েস মুরতাদ হেয় িগেয়িছল ও
আিমরুল মুেমিনন আিল ইব্ ন আিব তােলেবর হােত বায়আত �হেণ অ কৃিত
জািনেয়িছল!
এখােন আমােদর কতক ��: আিল রািদয়া�াহু আনহু যখন কুফায় ��া
কেরন, তখন েকন িতিন এ মসিজদ �ংস কেরনিন, অথচ িতিন েস সময়
খিলফা ও হােকম িছেলন, যিদ তার �িত�াতা মুরতাদ হয়, -েযমন তােদর
ধারণা-?! সাদ ইব্ ন আিব ওয়া�াসেক মুরতাদ ও কারুন বলা সেতয্ও ে
তােদর ইমামগণ এখােন সালাত আদায় করার ওিসয়ত কেরন?! এ মসিজেদর
েকন এেতা ফিজলত, যা আিমরুল মুেমিনন ওমর রািদয়া�াহু আনহুর িনেদর
িনমর্াণ করা হেয়ে?! জাফর সােদক িক বেলনিন! তাকওয়া বয্তীত েযসব
ইবাদত স�� করা হয়, িবিক্ষ� খড়কুটানয্া?!
38

আল-ওয়াসােয়ল: (৩/৫৪৭)
28

আমার হারাম, েকান ক্ষমতাধর যিদ এেত অিনে�র ই�া ক,
আ�াহ তােক �ংস কের িদেবন”। 39
38

অপর এক বণর্নায় রেয়ে: “কুফা আ�াহর হারাম, রাসূ েলর হারাম
ও আিমরুল মুেমিনন এর হারাম। এখােন এক সালাত হাজার
সালােতর সমান এবং এক িদরহাম হাজার িদরহােমর সমান”।40
39

অপর বণর্নায় রেয়ে: “িন�য় আ�াহর হারাম ম�া, রাসূ েলর
হারাম মিদনা এবং আিমরুল মুেমিনেনর হারাম কুফা। আর
আমােদর হারাম কুম,

41
40

েসখােন ফােতমা নােম আমার স�ােনর

একজন নারী দাফন করা হেব, েয তার িযয়ারত করেব তার জনয্
জা�াত ওয়ািজব হেব”। 42
41

39

তাফিসলু ওয়াসােয়লু শ িশয়াহ: (১৪/৩৬০)

40

কােমলু য িযয়ারাত: (পৃ .৭৩-৭৪)

41

“কু�” ফারিস শ�, কু� িশয়ােদর পিব� শহর, যা ইরােন �িস�। েসখােন

অিধবাসী সবাই িশয়া ইমািময়াহ। েদখুন: মুজামুল বু লদান: (৪/৩৯৭), কু�
শহরেক পিব� জ্ঞান করার কারণ েসখােন তােদর স�ম ইমাম মুসা ইব

জাফর এর েমেয় ফােতমার কবর রেয়েছ । েদখুন: আ�ু র রা�াক আল-হুসাইিন
িলিখত “মাশােহদু ল ইতরাহ”: (পৃ .১৬২)
42

িবহারুল আনওয়া: (১০২/৩৬৭)
29

কাবা ও মসিজেদ আকসা েথেক কারবালা উ�ম!
িশয়ারা িকছু জায়গােক পিব� জ্ঞান ক, আ�াহর িকতাব ও তার
রাসূ েলর সু �েত যার েকান ফিজলত েনই। ত�েধয্ কারবালা
অনয্ত, িবেশষ কের হুসাইন রািদয়া�াহু আনহুর 

। আবু

আ�ু �াহ েথেক বিণর্, িতিন বেলন: “যিদ তুিম হেজর ই�া কর,
িক� তার তাওিফক লাভ না হয়, তাহেল হুসাইেনর কবের আ,
েতামার জনয্ হজ িলখা হেব। যিদ তুিম ওমরার ই�া ক, িক�
েতামার তার তাওিফক না হয়, তাহেল হুসাইেনর কবের আ,
েতামার জনয্ ওমরা িলখা হে”। 43
42

িবহারুল আনওয়ার �ে� রেয়ে: “বায়তু�াহর মািট সৃ ি� ও তােক
হারাম েঘাষণার চি�শ হাজার বছর পূ েবর্ আ�াহ ত

‘আলা

কারবালােক িনরাপদ, বরকতময় ও পিব� হারাম িহেসেব �হণ
কেরেছন। আ�াহর মখলু ক সৃ ি� করার পূ ব্ েথেক কারবালা পিব�
র
ও বরকতময় িছল, অনু রূপ িবদয্মান থাক

। অবেশেষ আ�াহ

তােক জা�ােতর সেবর্া�ম ভূি, সেবর্া�ম বািড় ও সেবর্া�
আবা�ল আখয্া িদেবন। জা�ােত েসখােন তার ওলীগণ বাস
করেবন”। 44
43

43

ওয়াসােয়লু শ িশয়াহ: (১০/৩৩২)

44

িবহারুল আনওয়া: (১০১/১০৭)
30

বরং হুসাইেনর কবেরর ফিজলত স�েকর্ তােদর েগাঁড়াি
এতটাই কিঠন আকার ধারণ কেরেছ েয, কারবালায় অবি�ত
হুসাইেনর কবর িযয়ারত করা তােদর িনকট আ�াহর ঘেরর হজ
করার েচেয় অিধক ফিজলত পূ ণ!র আবু আ�ু �াহ েথেক বিণর্,
িতিন বেলন: “আরাফার িদন েয বয্ি� হুসাইেনর কবর িযয়ার
করল, আ�াহ তার জনয্ কােয়ম আলাইিহস সালােমর সােথ
হাজার হাজার হেজর সাওয়াব, রাসূ লু�াহ সা�া�াহু

‘আলাইিহ

ওয়াসা�ােমর সােথ হাজার হাজার ওমরার সাওয়াব, এক হাজার
বয্ি� আজাদ করা ও আ�াহর রা�ায় এক হাজার েঘাড়া সি�ত

করার সমপিরমাণ সাওয়াব িলখেবন । আ�াহ তার স�েকর্ বেলন
আমার বা�া িসি�ক, আমার ওয়াদার ওপর ইমান এেনেছ।
েফেরশতাগণ বেলন: অমুক বা�া িসি�ক, আ�াহ আরেশর ওপর

েথেক তার পিব�তার েঘাষণা িদেয়েছন । জিমেন তােক কারুিব
বলা হয়”। 45
44

তােদর িনকট হুসাইেনর কবর িযয়ারত শু ধু হজ েথেক উ�ম ,
বরং তা সেবর্া�ম আমল। তােদর বণর্নায় এেসেছ হুসাইেনর ক
িযয়ারত করা সেবর্া�ম আমল। অপর বণর্নায় এেস: “হুসাইেনর
কবর িযয়ারত করা অিধক পছ�নীয় আমল”

।46 মাজিলিস এ
45

45

ওয়াসােয়লু শ িশয়াহ: (১০/৩৬০)

46

কােমলু যিযয়ারাত: (পৃ .১৪৬), িবহারুল আনওয়া: (১০১/৪৯)
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িশেরানােম একিট অধয্ায় রচনা কেরেছ, তােত এ জাতীয় অেনক
বণর্না উে�খ কেরেছন িতি।47
46

িশয়ােদর শায়খ আল-ফায়দু ল কাশািন হুসাইেনর কবর িযয়ারেতর
ফিজলত স�েকর্ বিণর্ত বণর্নাসমূেহর িটকায় ব: “আ�াহ
যােক মুিমনেদর ইমাম বািনেয়েছন তার জনয্ এসব ফিজলত েবশী
নয়, তার জনয্ সৃি� করা হেয়েছ আসমান ও জিমনসমূহ। তােক
আ�াহ �ীয় িসরাত, রা�া, েচাখ, দিলল ও দরজা বািনেয়েছন, যা
িদেয় �েবশ করা হয়। িতিন রব ও বা�ার মােঝ েযাগসূ �, েহাক
েস বা�া রাসূ ল, নবী, হু�ত ও ওলী। অিধক� তার কবের দান
করা, উে�শয্ হািসেলর আশা কর, কুরবািন েপশ করা, িহজরত
করা, ক� সহয্ কর, ওয়াদা করা, কবর দশর্ন করা ও উৎসেব
অংশ �হণ করা অিধক সাওয়ােবর কাজ”।

48

47

িশয়ােদর দৃ ি�েত মসিজেদ কুফা ও কারবালার ফিজলত েথেক
সামানয্ উে�খ করলা, অেনক িকছু েছেড় িদেয়িছ েযন দীঘর্ না
হয়। আেরা জানার যার ই�া রেয়েছ, িতিন ইমািময়ােদর িফকাহ,
মাযার ও তােদর হািদেসর িকতাবগুেলা েদখুন

47

িশেরানাম: “অধয্া: হুসাইেনর কবর িযয়ারত সেবর্া�ম আম”। েদখুন:

িবহারুল আনওয়া: (১০১/৪৯)
48

আল-ওয়ািফ: (খ.২), (৮/২২৪)
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এেত সে�হ েনই েয, িশয়ারা বনু উমাইয়ােদর �িত িবে�ষ ও
িহংসা েথেক মসিজেদ আকসার ওপর অনয্ানয্ �ানেক অিধ
ফিজলতপূ ণর্ মেন কের ও তার ফিজলত অ�ীকার কের। কারণ
উমাইয়া খিলফারাই মসিজেদ আকসার পুনঃ িনমর্াণ ও তার আবাদ
কেরন নতুনভােব। েগাঁড়ািমর আিতশযয্ িশয়ারা িনেজেদর পিব�
ভূ িমগুেলােক ফিজলতপূণর্ িতনিট মসিজদ েথেক উ�ম দািব ক,
েয িতনিট মসিজেদর উে�েশয্ সফর করা ৈব, বরং সাওয়ােবর
কাজ। তারা আহেল সু �াহ ওয়াল জামােতর িনকট ফিজলতপূ ণর্
�ানসমূ েহর মানহািনেত েকান কসু র কের না। তারা কুরআন ও
সু �ায় বিণর্ত মসিজেদ আকসার ফিজলত অ�ীকার কের
িকভােব তারা বায়তুল মাকিদেসর মযর্াদা অ�ের �ান িদে, যা
িবজয় কেরেছন ওমর রািদয়া�াহু আন, �াধীন কেরেছন
সালাহুি�ন আইয়ূবী –রািহমাহু�া-। েয মসিজদ দীঘর্কাল ইল,
আেলম ও আহেল সু �াহর তীথর্ ভূিম িহেসেব �ীকৃত িছ!
উপর� মসিজেদ আকসার ফিজলত ও তার অব�ান িনণর্েআসমােন না জিমেন- িশয়ােদর বণর্নাগুেলা িস�া�হীন। তােদ
কােরা িনকট িফিলি�েন অবি�ত মসিজদই মসিজেদ আকসা

।

তারা এর ফিজলত বণর্না কেরেছ: েযমন তুিস “আল-িখলাফ”
�ে�, হুিল“তাহিররুল আহকা” ও তাযিকরাতুল েফাকাহা �ে�।

33

তেব িশয়ােদর অিধকাংশ আেলেমর মেত মসিজেদ কুফা মসিজেদ
আকসা েথেক উ�ম! 49
48

মসিজেদ আকসা স�েকর্ বতর্মান যুেগর িশয়ােদর অিভমত
েঘাষণা
িশয়ারা তােদর পিব� �ানসমূ েহর িবেশষ মযর্াদা েঘাষণার জনয
িবিভ� ম�বয্ ও ব�বয্ �ারা মসিজেদ আকসার মানহািন কের
তােদর মেত ফিজলতপূ ণর্ িতনিট মসিজ, েযখােন সাওয়ােবর
উে�েশয্ সফর করা যা, তােদর পিব� �ানসমূ েহর সমমযর্াদার
নয়। তার কতক বণর্না িনে� তুেল ধরা হ:

49

এদত সেতয্ও তারা �চার কের ে, কুদস-ই তােদর �থম িবষয় এবং তারা

দু বর্ল িফিলি�িনেদর পেক্ষ। তারা মসিজেদ আকসােক মু� করার জনয্
করেব। এটা তােদর রাজৈনিতক েকৗশল। তারা কুদসেক সাহাযয্ করার জনয

একিট িদন িনধর্ারণ কের তার নাম েরেখেছ‘কুদস িদবস’ । কুদসেক মু� করার

জনয্ একিট বািহনীর নাম েরেখেছ “জায়শুল কুদ” ও “ফায়লাকুল কুদস”।
কুদেসর জনয্ একিট স�চার সং�া

কেরেছ, যার নাম “কুদস স�চার

সং�া”। কুদেসর জনয্ তােদর িনিদর্� একিট পথ রেয়, যার নাম “তািরকুল
কুদস”। অথচ আমরা েদখিছ েস পথ েমাড় ঘুিরেয় ইরাক ও আফগািন�ােনর
িদেক দািবত হে�! আমরা েদখার অেপক্ষায় আ, ইরােনর েক কুদসেক মু�
করার জনয্ জীবন েদ!
34

কুদেসর পূ েবর্ কারবালা �াধীন ক!
িশয়া মতবাদ �চারকারী “আল-িম�ার”

50
49

পি�কায় “কুদেসর

পূ েবর.. কারবালা �াধীন কর” িশেরানােম একিট স�াদকীয় ছাপা
হেয়িছল:
“িন�য় কারবালা পৃিথবীর

–েযখােন ম�া ও মিদনা িবদয্মা-

সবেচেয় পিব� ও মযর্াদাপূণর্ ভূ, িন�াপ ইমামেদর �� বাণী
তাই �মাণ কের। কারবালা এ মযর্াদা লাভ কেরেছ ইমাম আবু

আ�ু �াহ হুসাইন আলাইিহস সালােমর মরেদহ ধারণ কে । কারণ
িতিন আ�াহর পক্ষ �হণকারী ও তার রাসূেলর অংশ। তার পিব
র� কারবালার বালু -কণার সােথ িমেশেছ, তাই েস এ মহান
ফিজলত অজর্ন কেরে, যার

ঊে�র েকান ফিজলত েনই।

কারবালা এখন মু� েলােকর কাবা, অ�েরর িঠকানা, ওলীেদর
দিলল ও �েতয্ক অভাবীর তীথর্ ভূি

50

“আল-িম�ার” পি�কা “খু�ামুল মাহিদ” সং�া েথেক মািসক �কািশত হয়,

কুেয়েত যার �ধান ইয়ািসর হািবব । পি�কার �ধান স�াদক ইউসূ ফ আ�ু ল
হািদ। এ পি�কা িডেস�র ১৯৯৯ইং েথেক কুেয়ত সরকােরর ২০০৪ইং সেন
“খু�ামুল মািহদ” সং�া িনিষ�

করা ও রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ

ওয়াসা�ােমর সাহাবীেদর গািল েদয়ার অপরােধ ইয়ািসর হািববেক েজেল েদয়ার
আগ পযর্� িনয়িমত �কািশত হ

। তােদর ওেয়ব সাইেটর িঠকানা:

www.14masom.com/menber
35

িলখক আেরা বেলন: “কুদেসর যত মযর্াদা ও পিব�তাই থা, তা
কখেনা কারবালার সমপিরমাণ নয়। কুদস কারবালার মত নয়,
েযমন পাথর হুসাইন ও মসিজেদ হারােমর মত ন... কুদস
�াধীন করার পূ েবর্ আমােদর কতর্বয্ কারবালা �াধীন ”

। 51
50

েসখান েথেক আমরা িফিলি�েনর িদেক রওয়ানা করব, েসখান
েথেক দু িনয়ার সবর্� নূর ও

িহদােয়েতর মশাল িনেয় ছিড়েয়

পড়ব। আমরা ইিতপূ েবর্ বেলিছ কুদস কখেনা এ উ�েতর হােত
আসেব না, যতক্ষণ না তারা মুহা�দ ও আিল আলাইিহমু
সালােমর িদেক িফের আসেব”!
িতিন আেরা বেলন: “েতামরা মুহা�দ ও আিলর িদেক িফের
যাও... কুদস েতামােদর হােত আসেব... �থেম বরং সবার পূ েবর্
কারবালােক মু� কর, অতঃপর কুদস ও অনয্ানয্ িবষেয় িচ�
কর”!

52

51

ইব্ ন মাসুেমর কিবতায় কুদেসর ওপর নাজােফর ফিজল
ইব্ ন মাসুম ক�র িশয়, েস তার কিবতার সবর্শি� বয্য় কেরে
িশয়া ধেমর্র জনয্। তার রিচ“সালাফাতুল আসর” �� এর ��
51

আেমিরকার হােত ইরােকর পতন ঘটার পূ েবর্ ইরাক বাথর্ পািটর্র অধী

িছল।
52

“আল-িম�ািরয়াহ” পি�কা, সংখয্: ২৩, মুহাররম ১৪২৩িহ. মাচর্২০০২ইং
36

�মাণ। হেজর উে�েশয্ েস নাজাফ যায় ও মসিজেদ আকসার
ওপর তােক �াধানয্ িদেয় কিব আবৃিত কে:

يا صاحب هذا المشهد ا�قدس ***** قرت به ا�ع� وا�نفس
وا�جف ا��ف بانت �ا ***** أع�مه والمعهد ا�نفس

والقبة ا�يضاء قد أ�قت ***** ينجاب عن ��ها ا�ندس

ح�ة قدس لم ينل فضلها ***** � المسجد ا�ق� و�المقدس
এ পিব� ভূ িমর েহ অিধপিত, যার ফেল েচাখ ও অ�র শীতল
হয়; নাজাফই উ�ম, আমােদর িনকট তার িনদশর্ন ও পিব� �ান
��; সাদা গু� িবকিশত হেয়েছ, েস তার িঝনু ক েথেক মুিত
আহরণ করেছ;

কুদস কখেনাই তার ফিজলত পােব না, না

মসিজেদ আকসা, না মুকা�াস।
কুদেসর পূ েবর্ সােমরা �জ �াধীন করা অিধক গুরু�পূ
ইরােকর সােমরা গু�ে েবামা িবে�ারেণর পর ল�েন কুেয়িত
িশয়ােদর এক েসিমনাের িশয়া ইয়ািসর হািবব বেলেছন:
“অৈবধ দখলকৃত পিব� আসকাির হারাম শরীফ �ংেসর
মুেখামুিখ। আমােদর ইমােমর শরীর মুবারেকর ওপর তা ধীের
ধীের স�ু িচত হে�। েকান সাহাযয্কারী েনই েয তােক সংকীণর্ত
েথেক মু� করেব, আজও তা নােসিবেদর

– আহেল সু �াহর-

ক�ায়! অবশয্ই তা উ�ার করা ওয়ািজব। কুদসেক মু� করার
37

পূ েবর্ তােক মু� করা অিধক গুরু�পূণর্। এ ভূিম পুনরায় উ
করা আ�াহ িনকট অিধক গুরু�পূণর্। ইমােমর শরীর পাথর েথ
অবশয্ই উ�, যিদও তােত রাসূ লু�াহ সা�া�াহু

‘আলাইিহ

ওয়াসা�াম আেরাহণ কেরন”। 53
52

িশয়ােদর িনকট কুদস েথেক সােমরা ও গারকদ অিধক গুরু�পূ
িশয়ােদর কিতপয় দায়ী তােদর েনতােদর কুদস িনেয় মাথা
ঘামােনােক খারাপ দৃ ি�েত েদেখন। তারা এটােক রাজৈনিতক

েকৗশল মেন কেরন । কারণ কুদেসর িনিদর্� �ান িনণর্েয় িশয়
আেলমগণ পর�র িবেরােধ জিড়েয়েছন, যা তােদর েলখা ও
বয্াখয্ায় ��। তারা কুদেসর �িত এ গুরু� �দানেক রাজৈন
েকৗশল মেন কেরন, ধমর্ীয় আিকদা মােনন ন!
ইয়ািসর হািবব িলেখেছন: “পিব� �ােনর �িত মুিমনেদর দৃ ি�
েদয়া অিধক জরুর, কারণ তার মযর্াদা ও স�ান বায়তুল
মাকিদেসর ঊে�র, বরং তার সােথ তুলনা করা পাপ। অতএব
িশয়ারা শরীয়েতর েকান িভি�েত কুদেসর সমসয্ােক অ�ািধকার
িদেয় তার জনয্ আে�ালন কের?! আমরা যিদও পিব� কুদেসর
53

তার এ ব�ৃতা হুবহু সংরিক্ষত: www.haqeeqa.com ও www.d-

sunnah.net ওেয়ব সাইট দু ’িটেত।
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জনয্ আে�ালন কি, িক� শরীয়েতর দৃ ি�েত আমােদর �থম
লক্ষয্ পিব� সােমরা ও গারকদ মু� করা। অতঃপর েসখান েথ
আমরা কুদস ও অনয্ানয্ �ােনর িদেক ধািবত হেবা। সবর্�
নােসিবেদর হাত েথেক সােমরা ও বািক গারকদেক মু� করা
ওয়ািজব, অতঃপর ইহুিদেদর হাত েথেক কুদস মু� কর

।

িশয়ােদর �িত অবাক লােগ, তারা এসব িবষয় িকভােব এিড়েয়
চেল! 54
53

“ইয়া হুসাই” ওেয়ব সাইেট মসিজেদ আকসার �ান স�েকর্
সে�হ েপাষণ
“ইয়া হুসাই” 55 ওেয়ব সাইেট অনু স�ােনর উে�েশয্ জৈনক িশয়া
54

মসিজেদ আকসার �ান স�েকর্ িকছু �� উ�াপন কেরেছ, যার
িশেরানাম: মসিজেদ আকসা েকাথায়?! �ে�র বয্াখয্ায় েস বেল:
িফিলি�েন িবদয্মান বায়তুল মাকিদসই িক মসিজেদ আকস, যার
স�েকর্ আ�াহ ত ‘আলা পিব� কুরআেনর িনে�র বাণীেত
বেলেছন:

54

েদখুন: www.mezan.net/vb/archive/index.php?t-389.html

55

www.yahosein.org/vb/showthread.php?t=79086&page=2
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“পিব� মহান েস স�া, িযিন তাঁর বা�ােক রােত িনেয় িগেয়েছন
আল মাসিজদু ল হারাম েথেক আল মাসিজদু ল আকসা পযর্, যার
আশপােশ আিম বরকত িদেয়িছ, েযন আিম তােক আমার িকছু
িনদশর্ েদখােত পাির। িতিনই সবর্ে�াত, সবর্��”।
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55F

িশয়ােদর পর�ের এ �ে�র উ�র, সমােলাচনা ও পযর্ােলাচনা
িছল িন�রূ:
এর উ�ের তােদর েকউ 57 িলেখেছ: “মসিজেদ আকসা িফিলি�েন
56 F

িবদয্মান আহেল বাইেতর বণর্নায় তার েকান �মাণ ে, বরং
মসিজেদ আকসা আসমােন। ‘মুতােব’র দৃ ি�েত এ পাথর
ইহুিদেদর িনকট পিব�। আিমরুল মুেমিনন আিলর মসিজদ তথ
মসিজেদ কুফার অেনক ফিজলত িবকৃত ও পিরবতর্ন কের
ইহুিদেদর পূবর্পুরুষরা ইহুিদেদর িকবলার জনয্ িনধর্ারণ”!

56

সূ রা ইসরা: (১)

57

এসব ��, �ে�র উ�র ও তার সমােলাচনা উে�খ করব না, বরং জানার

জনয্ উে�খ করব ে, তারা মসিজেদ আকসার বয্াপাের িক িচ�া কের এবং
তার স�েকর্তােদর িব�াস িক, তােদর �াধীন েলখায় যা �িতয়মান।
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অপর একজন িলেখেছ: “মসিজেদ আকসার �ান ইহুিদেদর
আিব�ৃ ত, আহেল সু �াহ তার সংরক্ষণ কের ও তার ওপর আম
কের”!
অপর একজন বেলেছ: “শরীয়েতর দৃ ি�েত মসিজেদ আকসা
বায়তুল মামুর বা িফিলি�েন অবি�ত এ জনয্ আমরা িফিরি�ন ও
তার পিব� �ানসমূ েহর �িত গুরু�ােরাপ কির , বরং তার �িত
গুরু�ােরােপর কারণ আমােদর আেলমেদর ফেতা, যার ইে�বা
করা আমােদর ওপর ওয়ািজব। আমােদর েনতারা যিদ
িফিলি�েনর জনয্ সাহাযয্ ক, তার দু বর্ল জনগেণর পক্ষ ে,
তােদর ওপর েথেক হামলা �িতহত করা এবং সাধয্ েমাতােবক
তােদর সাহাযয্ করার ফেতায়া েদ, তাহেল আমােদর ওপর তা
ওয়ািজব, যিদও মসিজেদ আকসার অব�ান বায়তুল মাকিদেস না
হয়, বরং যিদও িফিলি�েন ইসলামী েকান িচ� না থােক”!
অপর অংশ �হণকারী বেলন: “িফিলি�েন অবি�ত বায়তুল
মাকিদস যিদ এেতা ফিজলতপূ ণ্ হ
র , তাহেল আমরা েকন আহেল
বােয়েতর িনকট তার েকান বণর্না পাই ন, বরং তার উে�া েদিখ,
তারা মসিজেদ কুফা স�েকর্ বেলেছন আকসা েথেক অিধক
গুরু�পূ”।

41

অপর একজন 58 িলেখেছ: “িশয়া ও অপর বািতল েফরকার িনকট
57

�মািণত েয ি�তীয়

59
58

আ�সাৎকারী মসিজেদ কুদস িনমর্াণ

60
61
কেরেছন, তােত কতক খুঁিট রেয়েছ েযখােন খারাবুি�ন খুতবা
59

60

িদেতন। খুব আফেসাস লােগ যখন েদিখ িশয়ারা তার জনয্ দুঃখ
�কাশ কের, একিট িদন তার জনয্ ধাযর্ ক, ইহুিদরা যখন তার
পােশ কূপ খনন কের তারা তখন ��ন কের”!
অপর েকউ িলেখেছ: “আ�াহই ভাল জােনন, �� বুেঝ আেস েয,
মসিজেদ আকসা িফিলি�েন েনই, যিদ তার এেতা ফিজলত হত,
তাহেল অবশয্ই আহেল বােয়তগণ আমােদরেক তা জানােতন।
তার িযয়ারেতর িনেদর্শ িদেত, েযমন অনয্ানয্ পিব� �ােন
বয্াপাের িনেদর্শ িদেয়েছন। বুি�মােনর উিচত এসব িবষয়গুে
সু �ভােব িচ�া করা, েযন সে�েহর সৃ ি� না হয়”!
িশয়ারা তােদর েলখা, আেলাচনা ও সমােলাচনার �ােন মসিজেদ
আকসা স�েকর্ এমন ধারণাই েপাষণ কে!

58

েদখুন: www.yahosein.com

59

এর �ারা উে�শয্ ি�তীয় খিলফা ওমর ইব্ নুল খা�াব রািদয়া�াহু আন

60

সালাউি�ন আইউিবর িম�ার উে�শয্।

61

সালাউি�ন আই য়ূ িবর পুেরা উ�ত সািটর্ফাই কেরে । এ রােফিজ তােক

খারাবু ি�ন বেল অপবাদ িদে�, কারণ িতিন বােতিন ফােতিম রাজ� �ংস
কেরেছন।
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ইহুিদেদর িকতােব মসিজেদ আকস?!
ইহুিদরা িবিভ�ভােব মসিজেদ আকসার মযর্াদার হািন ও তা
পিব�তা স�েকর্ মুসিলেমর অ�ের সে�হ সৃি�র নানা েকৗশেল
িল�। চরম মুসিলম িবে�ষী ইহুিদেদর েকান েলখ, িকতাব ও
গেবষণা পাওয়া যােব না, -মসিজেদ আকসা স�েকর- েযখােন
তারা কুদস শহেরর পিব�তার বয্াপাের সে�েহর সৃি� কেরিন।
িবিভ� আকার-ইি�ত ও েলখার মাধয্েম এ হী-কােজ তারা িল�,
যিদও �েতয্ক গেবষণায় তার উপাদান েনই
তােদর অপেচ�ার অনয্তম হল মসিজেদ আকসার ফিজলত
স�িলত কুরআেনর আয়ােতর অপবয্াখয্া ক, নবী সা�া�াহু
‘আলাইিহ ওয়াসা�ােমর হািদেস সে�হ সৃ ি� করা, যার িবশু�তার
ওপর সকল আহেল সু �ত ওয়াল জামাত একমত। তােদর ধারণা
মসিজেদ আকসা আসমােন অবি�ত একিট মসিজদ, মসিজেদ
কুদস নয়, যা মুসিলমেদর িনকট �িস�। আকসা শ�ই �মাণ
কের আসমােন অবি�ত সালােতর একিট �ােনর নাম মসিজেদ
আকসা, অথর্াৎ পিব� ঊ�র জগত। তােদর কতক িশয়ােদর উে�খ
করা বণর্ন, বাণী ও হািদস েদেখ তা লু েফ িনেয়েছ, েযখােন ��
রেয়েছ মসিজেদ আকসা আসমােন অবি�ত একিট মসিজদ।

43

মসিজেদ কুদেসর নােমর নয্ায়ই তার না! তােদর েলখা েথেক
কতক উদাহরণ েপশ করিছ:
বুেহল ও কুদস ধাতু:
ইসলািমক ইনসাইে�ািপিডয়ােত (Al-Kudse) শে�র আেলাচনায়
আেছ, যা িলেখেছন ইহুিদ বুেহল(Buhl F) 62: রাসূ লু�াহ সা�া�াহু
‘আলাইিহ ওয়াসা�ােমর কখেনা মেন হত মসিজেদ আকসা
আসমােন একিট জায়গার নাম”!
এরপর িতিন দৃ ঢ়ভােব বেলন: “রাসূ লু�াহ সা�া�াহু

‘আলাইিহ

ওয়াসা�াম �থম েথেক জানেতন আয়ােত উে�িখত মসিজদ
আসমােন একিট �ােনর নাম, বায়তুল মাকিদেস িনমর্াণকৃত
মসিজদ নয়”। 63
62

ইসহাক হাসু ন:

62

ইহুিদ �াচয্িবদ ইসলািমক ইনসাইে�ািপিডয়াে“কুদস” ধাতুর ওপর

িলিখেছন।
63

ড. মাহমুদ ইবরািহম িলিখত “ ফােদেয়েল বায়তুল কুদস”: ( পৃ .৪৭), জােময়া

উদু র্িনয়, �কাশক:  )ﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺮ�ﻴﺔ لﻠﺮﺘ�ﻴﺔ واﺜﻟﻘﺎﻓﺔ:إﺻﺪار ﻣﻌﻬﺪ اﻤﻟﺨﻄﻮﻃﺎت اﻟﻌﺮ�ﻴﺔ
.م1985 �واﻟﻌﻠﻮم( اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷو
44

আবু বকর মুহা�দ ইব্ ন আহমদ আ-ওয়ােসিত িলিখত
“ফাদােয়েল বায়তুল মাকিদস” �ে�র সং�রেণর ভূ িমকায়
“জােময়া ইবিরয়ােত” এিশয়া ও আি�কা িবষয়ক অনু ষেদর
সদসয, ইহুিদ গেবষক ইসহাক হাসুন বেল: “�িস� আেছ
িশয়ােদর একিট �প অনয্ানয্ মসিজেদর ওপর বায়তু
মাকিদেসর ে��� �ীকার কের না”। 64
63

দিলল িহেসেব েপশ কেরেছ মাজিলিস রিচত “িবহারুল
আনওয়ার” ও কা�ুিজ রিচত “ইয়ানািবউল মাওয়া�াহ” �ে�র
হািদস। হাসু ন তার পরবতর্ী েলখায় িলেখ: “মুসিলমেদর সকল
আেলম এ িবষেয় একমত নয় েয, মসিজেদ কুদস-ই মসিজেদ
আকসা। কারণ তােদর কােরা মেত মসিজেদ আকসা আসমােন,
65
যা সরাসির কুদস অথবা ম�ার ওপের”।
64

এভােব েস আসমােনর কুদস ও জিমেনর কুদেসর মােঝ পাথর্কয
িনধর্ারেণর েচ�া কেরেছ
হাওয়া লা-তাসরুস ইয়াফা:
64

আবু বকর আল-ওয়ােসিত িলিখত: “ ফাদােয়েল বায়তুল মাকিদস”: ( পৃ .৩৫),

তাহিকক: ইসহাক হাসু ন, . اﻟﻘﺪس، ﻟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌﺮﺒ�ﺔ-ﻌﻬﺪ اﺪﻟراﺳﺎت اﻵﺳﻴﻮ�ﺔ واﻷﻓﺮ�ﻘﻴﺔ
65

ড. মাহমুদ ইবরািহম রিচত “ফাদােয়েল কুদস িফ মাখতুতািতন

আরািবয়ািতন কািদমািতন”: (পৃ .৪১)
45

�াচয্িবদ েলিখকা“হাওয়া লা-তাসরুস ইয়াফা” একিট গেবষণা
প� িলেখেছন, তােত িতিন �মাণ কেরেছন: “শুরু েথেক মে
করা হত আয়ােত ইসরায় উে�িখত মসিজদ অেনক দূ ের অবি�ত
একিট আসমািন মসিজদ

। মসিজেদ আকসার অথর্ কখেনা

উমাইয়ােদর যু েগ িনমর্াণ করা মসিজেদ কুদস ন”।
লা-তাসরুস িনজ গেবষণার সমথর্ে“জুিযফ হুরুিফত” এর
েলখা েপশ কেরেছন, একই িবষেয় জুিযফ িলেখেছ: “আয়ােত
ইসরায় েয মসিজেদর কথা বলা হেয়েছ, তা মূ লত আসমােন
সালােতর একিট �ােনর নাম, যা ঊ�র্াকােশ কুদস নামক �ােন
অবি�ত। িতিন আেরা বেলন: “আমােদর �েয়াজন পূ বর্যুেগর
মুফাসিসরেদর বয্াখয্া বু, তারা মসিজেদ আকসা �ারা বায়তুল
মাকিদস বুঝেতন। তার মেত তারা কুদস �ারা

ঊ�র্াকােশ

কুদস-ই বুঝেতন, তেব যু েগর পিরবতর্েনর কারেণ পিরভাষায়
পিরবতর্ন এেসেছ। ফেল তারা

ঊ�র্াকাে অবি�ত মসিজেদ

আকসা �ারা বতর্মােন কুদেস অবি�ত মসিজদ বুঝেত আর�
কেরেছ”।

66

65

ইয়াহুদা িলতাি:
66

“আল-কুদস িদরাসাত িফ তািরিখল মিদনা”, েলখক: আমনু ন কুিহন,

(পৃ .৩৯), �কাশক: ইয়াদ ইয়ািতসহাক ইব্ ন িতসিফ।
46

েলখক “ইয়াহুদা িলতাি” একিট �ব� িলেখেছন “ইয়ািদউত
আহরুনু” পি�কায়, যার িশেরানাম: “মসিজেদ আকসা স�েকর্

িচ�ার লড়াই” । েসখােন িতিন “মুসিলমেদর ঐকয্মেত মসিজেদ
আকসা িনি�তভােব মসিজেদ কুদস” স�েকর্ সে�হ েপাষণ
কেরেছন”। িতিন বািড়েয় বেলন: মসিজেদ আকসার ইসলামী
অেনক বয্াখয্া রেয়, যা েথেক বুঝা যায় মসিজেদ আকসা অনয্
েকাথাও, একিট মেত মিদনার িনকেটই মসিজেদ আকসা”! 67
66

িক�ার এম.েজ, (Kister M.J):
িক�ার এম.েজ িলেখেছন: “মুসিলমেদর মােঝ মসিজেদ আকসার
ে��� স�েকর্ মতিবেরাধ রেয়ে”। 68
67

িতিন মুসিলমেদর িনকট মসিজেদ আকসার অব�ান স�েকর্
সে�হ সৃ ি�র জনয্ কেয়কিট বণর্নার আ�য় িনেয়ে, যার
বণর্নাকারী �েতয্েকই িশ”। 69
68

এ হল ইহুিদেদর েলখার িব�ু মা, যা তারা মুসিলেমর অ�ের
মসিজেদ আকসার ে��� ও স�ানেক েহয় করার িনিমে�
67
68

“ইয়ািদউত আহরুনু”: (৩/৩/২০০৫ইং)
“ফাদােয়েল বায়তুল মাকিদস িফ মাখতুতাত আরািবয়া

(পৃ .৪০)
69

�াগু: (পৃ .৪০)
47

িতন কািদমা িতন”:

িলেখেছ। তােদর েজার দািব মসিজেদ আকসা আসমােন অবি�ত
একিট মসিজেদর নাম”। 70
69

�াচয্িবদেদর েলখায় মসিজেদ আকস?!
�াচয্িবদরা কুদ, মসিজেদ আকসা ও মুসিলমেদর িনকট তার
মযর্াদা স�েকর্ কেয়কি িবতেকর্ জ� িদেয়েছ। এসব িবতকর্
সৃ ি�র উে�শয্ ইসলােমর দৃি�েত কুদেসর েকান ৈবিশ�য নয় �মাণ
করা। িকংবা রণেকৗশল ও �শাসিনক িদক েথেক তার েকান

আলাদা িবেশষ� েনই েদখােনা । এ বয্াপাের তােদর �িস�

কিতপয় অিভমত:

জুলদ িতসিহর:

70

আেরা জানার জনয েদখুন: ড. মাহমুদ ইবরািহেমর েলখা “ ফাদােয়েল বায়তুল

মাকিদস”। আ�ু ল লিতফ জািক আবু হােশম এর তাহিকক করা: “আদাবু
ফাদােয়িলল মুদান িফ িদরাসািতল মু�াশিরিকিনল ইয়াহু”। জােময়াতুল কুদেসর
অধীন আদব অনু ষেদর িডন ড. হাসান আ�ু ল হািমদ সালওয়ািদ িলিখত: ﻟﺴتﺮﺸﻗﻮن
. ﻮد و�ﺎوﻟﺔ اﺘﻟﻬﻮ�ﻦ ﻣﻦ ﻗﺪﺳﻴﺔ اﻟﻘﺪس ومﺎﻜﻧﺘﻬﺎ ﻲﻓ اﻹﺳﻼمএবং �েফসর আমনু ন
কুিহন িলিখত: .ﻘﺪس دراﺳﺎت ﻲﻓ ﺗﺎر�ﺦ اﻤﻟﺪﻳﻨﺔ
48

�াচয্িবদ েলখক জুলদ িতসিহর(১৮৫০-১৯২০ইং) বংশগত িদক
েথেক ইহুি । কুদস ও মসিজেদ আকসা স�েকর্ গেবষণাকারী

অেনক গেবষক তােক গুরু ও েমৗিলক �� �েণতা জ্ঞান কে
পা�ােতয্র �াচয্িবদ ছা�েদর জনয্ তার েলখা েমৗিলক রচ
িহেসেব িবেবচনা করা হয়। িতিনই সবর্�থম মসিজেদ আকসা ও
তােত বরকত স�িকর্ত হািদসগুেলােত সে�হ কেরন। তা
ধারণায় আ�ু �াহ ইব্ ন জুবােয়র এর িবে�ােহর সময় আ�ুল
মািলক ইব্ ন মারওয়ান মানুষেদরেক হজ েথেক বারণ কেরন।
িতিন মসিজেদ আকসায় পাথেরর একিট গ�ু জ ৈতির কেরন, েযন
মানু েষরা কাবার পিরবেতর্ তার হজ ও তাওয়াফ কে!
িতিন আেরা মেন কেরন: আ�ু ল মািলক েচেয়েছন মানু ষ েযন দীন
িহেসেব মসিজেদ আকসার হজ কের। এ জনয্ িতিন জুহিরে

71

71
70

ইমাম জুহিরর পুেরা নাম: আবু বকর মুহা�দ ইব্ ন মুসিলম ইব্

উবাইদু �াহ ইব্ ন আ�ু�াহ ইব্ ন িশহাব -কুরািশ আয-যু হির। ৫১িহ.েত জ�
�হণ কেরন। বড় ও �খয্াত তােবয়ীনেদর অনয্তম িতিন। িতিন দশজ
সাহাবীর সাক্ষাত লাভ কেরে, ত�েধয্ আনাস ইব্ ন মাে, ইব্ ন ওম,

জােবর, সু হাইল ইব্ ন সাদ িবেশষভােব উে�খেযাগ । তার উ�াদ িছল সায়ীদ
ইব্ নুল মুসাইয়য্ীব। ইমাম আহমদ তার স�েকর্ ব : “যু হির মানু েষর মেধয্
সু �র হািদস বণর্নাকারী ও উ�ম সনেদর অিধকার”। ইব্ ন হাজার তার
স�েকর্ তাহিযবুত তাহিযব �ে� বেল: “িতিন ফিকহ, হােফজ ও মাদানী
49

েপেয় যান। িতিন উ�েত মুসিলমার মেধয্ িবরাট বয্ি�ে�
অিধকারী ও হািদস রচনায় পার�ম িছেলন, েযমন িতিন রচনা
কেরন: “িতনিট মসিজদ বয্তীত েকাথাও সফর করা যােব ন”।

িছেলন। �খয্াত আেলমেদর অনয্তম এবং িহজায ও শােমর বড় আে
িছেলন”।
ইমাম যাহািব তার স�েকর্ বেল: “িতিন ইমাম, হােফয ও হু�ত। অিধক
হািদস বণর্নাকারী এবং িহযাজ ও শােম অিধক যাতায়ােতর কারেণ তােক
িহজায ও শােমর আেলম বলা হয়। আমর ইব্ ন িদনার বেলেছ: “আিম যু হির
েথেক হািদেসর ওপর অিধক পারদশর্ী কাউেক েদিখি”।
হািদেসর ইমাম, হােফয ও সািটর্ফাইকারী আেলমগণ তার আমানতদার, ে���
ও বড়ে�র �ীকৃিতেত একমত। �াচয্িবদ ক�রপ�ী ইহুিদ জুলদ িতসিহের
পূ েবর্ কাউেক শুিনিন হািদেস মহান ইমােমর সততা ও আমানতদারী স�েকর্
েকউ �� তুেলেছন।
শুধু জুলদ িতসিহ-ই অপবাদ িদেলন েয, িতিন উমাইয়ােদর জনয্ হািদস রচনা
কেরেছন। েকান িবেবক সূ লভ নয় েয, সাহাবী, তােবয়ী, ইসলােমর ফিকহ ও
হািদেসর ইমামগণ েতেরা শতাি�

যাবত ইব্ ন িশহাব যুহির স�েকর্ েধাঁকা

পিতত থাকেবন!
তারা েকউ ইব্ ন িশহােবর হািদস রচনা ও উমাইয়ােদর খুিশ করার জনয্ িমথয
বলার সাহস স�েকর্ জানেলন ন! শুধু জুলদ িতসিহরই জানেল!
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তার ধারণায় বায়তুল মাকিদস স�েকর্ বিণর্ত হািদসগুেলা শ
যু হির সূ ে�ই বিণর্! 72
71

িরেজস েবলাশীর:
�াে�র �াচয্িবদ“িরেজস েবলাশীর”

73
72F

�াে�র ভাষায় তার

িনেজর কুরআন অনু বােদ বেলন:
َ ٓ ّ َ َ ُۡ
ۡ
َۡ ۡ
ۡ ٱ� َر ِام إ َ� ٱل ۡ َم
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�
َ� ﴿ سب�ٰن
ج ِد ٱ�ق َصا
س
د
ج
س
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ

[١ : ﴾ ]ﻻﺮﺳاء١

“পিব� মহান েস স�া, িযিন তাঁর বা�ােক রােত িনেয় িগেয়েছন
আল মাসিজদু ল হারাম েথেক আল মাসিজদু ল আকসা পযর্”।

74

73F

“েযসব মুসিলমরা নবী সা�া�াহু

‘আলাইিহ ওয়াসা�ােমর যু েগ

িছল, তারা মেন করত মসিজেদ আকসা আসমােনর একিট
72

েদখুন: ড. মু�ফা সােবয়ী িলিখত: “আস-সু �াহ ওয়া মাকানাতুহা িফত

তাশিরঈল ইসলামী”: (পৃ .১৮৯-১৯৯), আল-মাকতাবাতুল ইসলামী, চতুথর্
�কাশ: ১৪০৫িহ.-১৯৮৫ইং.
73

“িরজাশ েবলাশীর” (১৯০০-১৯৭৩ইং) িবংশ শতাি�র �াে�র �িস�

�াচয্িবদ। িদমাশেকর ইলমী আরবী কমে�ে�র সদস! িতিন ১৯৫৭ইং সেন

�াে�র ভাষায় কুরআেনর অথর্ানুবাদ কেরন।১৯৬৬ইং পুনরায় �কাশ কেরন ।
তার তাফিসর ভুল , িমথয্া ও বােনায়াট তেথয্ ভরপুর। িতিন পাঠকেদর বুঝাে
েচেয়েছন েয, কুরআন মুহা�দ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ােমর রচনা।
74

সূ রা ইসরা: আয়াত নং: (১)
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মসিজদ। আর ইসরা অথর্াৎ িমরাজ হেয়েছ আসমােন। িক�
উমাইয়ােদর যু েগ ম�া

ম�ােক ইসলােমর একক রাজধানীর

ৈবিশ�য েথেক িবি�� করার �েচ�া চেলেছ। েস ধারাবািহকতায়
মসিজেদ আকসােক আসমািন মসিজদ �ীকার করা হয়িন, তেব
পিরণিতেত তা ইসলামী রােজয্র রাজধানী না হেয় ইহুিদ রােজয
একিট শহের রূপা�র হেয়ে! 75
74

এসব ইহুিদ ও �াচয্িবদরা েকন আমােদরেক বলেলন না েকাথ
েথেক এগুেলা সং�হ কেরেছ?! তারা েকান তথয্ ও উৎেসর
ওপর িনভর্র কের বেলেছন ে, মসিজেদ আকসা আসমােনর
একিট মসিজদ এবং তার �ান সে�হযু �?!
সারাংশ:
আমােদর িনকট �মািণত েয, ইহুিদরা তােদর মেতর সমথর্ে
িশয়ােদর বােনায়াট বণর্না উে�খ কেরেছন। িশয়ারা যার ওপর
িভি� কের উমাইয়া খিলফােদর িবরুে� িবে�াহ কেরেছ ও তােদর
পিব� �ানগুেলার মযর্াদা মসিজেদ আকসাঊে�র �মাণ কেরেছ।
ইহুিদরা িফিলি�ন েথেক মসিজেদ আকসার স�কর্ িছ� করা
জনয্ িশয়ােদর িমথয্া ও বানােয়াট বণর্নাগুেলা লুেফ িনেয়

75

িরজাশ েবলাশীর কতৃর্ক �াে�র ভাষায় কুরআেনর অথর্ানুব, (পৃ .৩০৫)
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িশয়ােদর সু ের তারা বেল ইসলােমর দৃ ি�েত কুদেসর েকান মযর্াদা
েনই। ইসলাম ও কুদেসর মােঝ েকান স�কর্ েনই। মসিজেদ
76
আকসা �কৃত পেক্ষ কুদস বয্তীত অনয্ েকান মস
75

মুসিলেমর অ�ের মসিজেদ আকসার মযর্াদ
মসিজেদ আকসার মযর্াদা স�েকর্ সে�হ েপাষণকারীেদর বণর্
েশেষ, উিচত হেব পাঠেকর সামেন আহেল সু �াহ ওয়াল জামােতর
িনকট মসিজেদ আকসার ফিজলত তুেল ধরা। যােত রেয়েছ
তােদর িমথয্াচার ও বােনায়াট বণর্নার উ:
আ�াহ তা‘আলা বেলন:

76

জােময়া কুদস িফিলি�েনর দাওয়া ও উসু েল দীন অনু ষেদর িফকাহ ও

উসূ েলর উ�াদ ড. হুসামুি�ন ‘আফানাহেক “িশয়ােদর িনকট মসিজেদ আকসার
মযর্াদ” স�েকর্ িজজ্ঞাসা করা হেয়িছল। িতিন উ�ের ব: “মু�াকথা আহেল
সু �াহ েযভােব পিব� মসিজেদ আকসােক েদেখ িশয়ারা েসভােব েদেখ না।
িশয়ােদর িনকট মসিজেদ আকসা আসমােন। তােদর যারা বায়তুল মাকিদেস
মসিজেদ আকসােক �ীকার কের, তােদর িনকট মসিজেদ কুফা মসিজেদ
আকসা েথেক উ�ম। সে�হ েনই এ ম�বয্ আ�াহর দীেনর ওপর িমথয্াচ,
কারণ মসিজেদ কুফার েকান ফিজলত কুরআন বা হািদেস েনই”। েদখুন: ড.
হুসামুি�ন ‘আফানার ওেয়ব সাইট: www.yasaloonak.net
www.haqeeqa.com
53

আেরা েদখনু :

ۡ َ َ َۡ
ُ َۡ َۡ
ُ ََ ٞ َ َُ َ َ ُُ َ ََۡ
ّ � ُم ٱل ۡ َو ۡ� ُل
ِمَا
ٱ� ّ ِق � ٱل َ�ٰ ِط ِل �يدمغهۥ فإِذا هو زاهِق ۚ ول
ِ ﴿ بل �قذِف ب
َ ُ َ
[١٨ : ﴾ ]اﻻﻧبﻴﺎء١ ت ِصفون
“বরং আিম িমথয্া উপর সতয িনেক্ কির; ফেল তা িমথয্াে
চূ ণর-িবচূ ণর কের েদয় এবং িনিমেষই তা িবলু � হয়। আর েতামােদর
জনয রেয়েছ দু েভর্া েতামরা যা বলছ তার জনয”।77
76F

মসিজেদ আকসা ও বায়তুল মাকিদেসর ফিজলত স�েকর্
কুরআন ও হািদেস �চুর দিলল রেয়েছ। ইসলােমর �িত িবে�ষ
ও িহংসা েপাষণকারী বয্তীত েকউ তােত সে�হ কের না।
মসিজেদ আকসার ফিজলত স�েকর্ সে�হকারীেদর যুি� ও
দিললগুেলা মাকড়সার ঘেরর েচেয়ও দুবর্ল। আমরা সংেক্ষেপ

আেলাচনা করিছ। আ�াহর িকতােবর বাণী আমােদর জনয্ যেথ ।
কুরআন আমােদরেক সংবাদ িদেয়েছ বায়তুল মাকিদস েথেক
কাবার িদেক েকবলা পিরবতর্েনর ফেল কতক েবকুবরা �� ও
আপি� করেব, নবী সা�া�াহু

‘আলাইিহ ওয়াসা�ামেক েকবলা

পিরবতর্েনর িনেদর্শ েদয়ার আেগই আ�াহ তােক জািনেয় েদন
িতিন ইরশাদ কেরন:
ّ
َ
ٓ َ ّ ُ َُ َ
ّ ُ ََ ْ ُ َ ّ
َ
ِ َّ� لسُف َها ُء م َِن
﴿ سيقول
ِ َِّ اس َما َلَٮ ٰ ُه ۡم عن ق ِۡبلت ِ ِه ُم لَ ِ� �نوا عل ۡي َها ۚ قل
َ ُٓ ََ َ
َ ۡ ّ َ
ۡ َ ُ ٱل ۡ َم ۡ� ُق َوٱل ۡ َم ۡغر
[١٤٢ : ﴾ ] ﺒﻟﻘﺮة١ �ِي
ۚ ِ
ٖ ب �هدِي من �شاء إ ِ ٰ� صِ � ٰ ٖط ُستق
ِ
77

সূ রা আি�য়া: (১৮)
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“অিচেরই িনেবর্া েলােকরা বলেব, ‘কীেস তােদরেক তােদর
িকবলা েথেক িফরাল, যার উপর তারা িছল?’ বল, ‘পূ বর ও পি�ম
আ�াহরই। িতিন যােক চান েসাজা পথ েদখান”।

78

77F

িকবলা পিরবতর্েন আপি�কারী কুরআেনর ভাষায় েবকুব। কারণ
আ�াহর হুকুম ও শরীয়েতর ওপর েস আপি� কেরেছ।“সু ফাহা”
শে�র অথর্ িবেবচনা করেল তােদর কথার উ�র বা তােদর �িত
�েক্ষপ করার েকান �েয়াজন হয় না। তবুও আ�াহ এ সে�
িজইেয় রােখনিন, বরং দূ রীভূ ত কেরেছন, কতক অ�ের যার
উে�ক হয় তার উ�র িদেয়েছন। িতিন বেলন:
ُ ۡ َ ۡ َ ُ ۡ “ قُل َِّ ّ ِ ٱل ۡ َمবল: পূ বর্ ও পি�ম আ�াহর”। অথর্াৎ েহ
ب
ۚ �ق وٱلمغ ِر
ِ
মুহা�দ তােদরেক বল: আ�াহর জনয্ই পূব-পি�ম এবং �েতয্ক
িদকই তার মািলকানাধীন।

আমােদর িনকট মসিজেদ আকসার ফিজলত �মািণত
মসিজেদ আকসার মযর্াদা ও ফিজলেতর বয্াপাের সে�হকারীেদ
জওয়াব েদয়ার পূ েবর্ আহেল সু�াহ ওয়াল জামােতর িনকট
মসিজেদ আকসার ফিজলত ও ইসরার পিব� ভূ িমর মযর্াদা তুেল

78

সূ রা বাকরা: (১৪২)
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ধরব। তাহেল সতয্ েবর হেব ও ইসলামী িনদশর্নসমূহ �� জান
যােব। িনে� তার বণর্না তুেল ধরলা:
মসিজেদ আকসা: কুরআনু ল কািরেমর িবিভ� আয়ােত যার উে�খ
রেয়েছ, সকল মুফাসিসর যার ফিজলেতর ওপর একমত। তােদর
দিলল কুদস ও মসিজেদ আকসা স�ৃ � সূ রা ইসরার শুধু �থম

আয়াতই নয়, বরং কুরআেনর অনয্ানয্ আয়া । আ�াহ তা ‘আলা
বেলন:
َ ٓ ّ َ َ ُۡ
ۡ
َۡ ۡ
ۡ ٱ� َر ِام إ َ� ٱل ۡ َم
ۡ ى ب َع ۡب ِده ِۦ َ ۡ� ٗ� ّم َِن ٱل ۡ َم
َ ۡ ِي أ
َ
ٰ
ج ِد ٱ�ق َصا
س
د
ج
س
�
َ� ﴿ سب�ٰن
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ّ ّ�َِي َ� ٰ َر ۡ� َنا َح ۡو َ ُ�ۥ ل ُِ� َ� ُهۥ م ِۡن َء َا�ٰت َِنا ٓۚ َّ ُهۥ ُه َو
ُ يع ۡٱ�َ ِص
ُ لسَ ِم
: ﴾ ]ﻻﺮﺳاء١ �
ِن
ِ
[١

“পিব� মহান েস স�া, িযিন তাঁর বা�ােক রােত িনেয় িগেয়েছন
আল মাসিজদু ল হারাম েথেক আল মাসিজদু ল আকসা পযর্, যার
আশপােশ আিম বরকত িদেয়িছ, েযন আিম তােক আমার িকছু
িনদশর্ েদখােত পাির। িতিনই সবর্ে�াত, সবর্��”।

79

78F

অনয্� বেল:

َ ۡ َ ً ُ َ ُ َ ۡ ّ َ �َ
َ ِيها ل ِۡل َ�ٰلَم
َ � �ض ّلَ� َ� ٰ َر ۡ� َنا
ِ �وطا إِ� ٱ
[٧١ : ﴾ ]اﻻﻧبﻴﺎء٧ �
﴿ َي�ٰه ول
ِ
ِ

79

সূ রা ইসরা: আয়াত নং: (১)
56

“আর আিম তােক ও লু তেক উ�ার কের েস েদেশ িনেয় েগলাম,
েযখােন আিম িব�বাসীর জনয বরকত েরেখিছ”। 80
79F

অনয্� বেল:
َۡ َ
َ
ۡ َ ّ
َۡ ٗ َ َ َ ّ َ َٰ َۡ ُ َ
ّ ِيها
ِ �� ِري بِأ ۡم ِره ِۦٓ إِ� ٱ
ٱلر�ح �صِ فة
َ�ُنَا
ۚ َ � �ض لَ ِ� � ٰ َر� َنا
ِ ﴿ ول ِسلي�ن
َ ُّ
َ �ء َ�ٰلِم
[٨١ : ﴾ ]اﻻﻧبﻴﺎء٨ �
ِ
ٍ ۡ بِ� ِل
“আর আিম সু লায়মােনর জনয অনু গত কের িদেয়িছলাম �বল

হাওয়ােক, যা তার িনেদর্ে �বািহত হত েসই েদেশর িদেক,
েযখােন আিম বরকত েরেখিছ। আর আিম �েতয্ িবষয়
স�েকর্ অবগত িছলাম”।81
80F

অনয্� বেল:
ّ ِيها قُ ٗرى َ�ٰه َر ٗة
َ ۡ �َ ﴿ َو َج َع ۡل َنا بَ ۡي َن ُه ۡم َو
ّ ِيها
َ ۡ َلس
َ � َقَدَ ۡرنَا
َ � � ۡٱل ُق َرى ّلَ� َ� ٰ َر ۡ� َنا
ۖ�
ِ
ِ
َ اما َءا ِمن
ً َّا� َ� َي
َ � ْ ِ�وا
ُ س
َ ِ َ�َ ِيها
[١٨ : ﴾ ]ﺳﺒﺎ١ �ِ
“আর তােদর ও েয সব জনপেদর মেধয আিম বরকত িদেয়িছলাম
েসগুেলা মধয্বতর্ী �াে আিম অেনক দৃ শয্মা জনপদ �াপন
কেরিছলাম এবং তােত �মণ করার বয্ব� িনধর্ার কের
িদেয়িছলাম। ( তােদরেক বলা হেয়িছল) ‘েতামরা এসব জনপেদ
রাত-িদন (যখন ই�া) িনরাপেদ �মণ কর”।82
81F

80

সূ রা আি�য়া: (৭১)

81

সূ রা আি�য়া: (৮১)

82

সূ রা সাবা: (১৮)
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অনয্� বেল:

َۡ َ ۡ َ َ َ
َ  َو ُطور سِين١  وَٱلزَ ۡ� ُتون
ّ ِ�ِّ�َٱ
٣ �ِ
ِ َ� و�ٰذا ٱ٢ �ِ
ِ
ِ � ٱ�م
ِ

“কসম ‘তীন ও যায়তূ ন’ এর। কসম ‘িসনাই’ পবর্েত, কসম এই
িনরাপদ নগরীর”।

83
82 F

কতক মুফাসিসর উে�খ কেরেছন তীন �ারা উে�শয্ শাম েদশ ও
জয়তুন �ারা উে�শয্ বায়তুল মাকিদস
আ�াহ তা‘আলা অনয্� বেল:
ۡ َ ٗ َ َ ۡ ُۡ ُ ۡ َ َ ۡ ْ ُُ َ َ َ ۡ َۡ َٰ ْ ُ ُ ۡ َۡ ُ ۡ
َ َ�ٱد ُخلُوا ْ ۡٱ
اب
﴿ �ذ قلنا ٱدخلوا � ِذه ِ ٱلقر�ة ف�وا مِنها حيث شِئتم رغدا و
ُ َ ََ ۡ ُ َ ّۡ ٞ ّ ْ ُ َُ ٗ ّ
َ �د ٱل ۡ ُم ۡحسِ ن
ُ �َ � ۡم َو َس
: ﴾ ]ﺒﻟﻘﺮة٥ �ِ
ۚ ٰ�ٰ�ُجَدا وقولوا ِطَة َغف ِۡر ل�م خ
ِ

[٥٨

“আর �রণ কর, যখন আিম বললাম, ‘েতামরা �েবশ কর এই
জনপেদ। আর তা েথেক আহার কর েতামােদর ই�ানু যায়ী,
�া�ে�য এবং দরজায় �েবশ কর মাথা িনচু কের। আর বল
‘ক্ষ’। তাহেল আিম েতামােদর পাপসমূ হ ক্ষ কের েদব এবং
িন�য় আিম সৎকমর্শীলেদরে বািড়েয় েদব”। 84
83F

অনয্� বেল:

83

সূ রা তীন: (১-৩)

84

সূ রা বাকারা: (৫৮)
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َ
ّ َ ّ
َ َ
َ َۡ ْ ُ ُ ۡ
ُ َ ُّ َ ََ
ّ
ٰ ٓ َ ْ َرۡتَدُوا
َ
��َ ل� ۡم َو
لۡمُقَدَ َسة لَ ِ� كتب
﴿ �ٰق ۡو ِم ٱدخلوا ٱ��ض
َ ََ ۡ ُ ََۡ
َ �ِ ٰ�َ ْ نقل ُِبوا
[٢١ : ﴾ ]ﻤﻟﺎﺋﺪة٢ �ن
أدبارِ�م �ت
ِ

“েহ আমার কওম, েতামরা পিব� ভূ িমেত �েবশ কর, যা আ�াহ
েতামােদর জনয িলেখ িদেয়েছন এবং েতামরা েতামােদর েপছেন
িফের েযেয়া না, তাহেল ক্ষিত হেয় �তয্াবতর করেব”। 85
84F

মসিজেদ আকসা:

পৃিথবীর বুেক ি�তীয় মসিজদ

। আবু যর

রািদয়া�াহু আনহু েথেক বিণ, িতিন বেলন:
َْ
ْ
َ َ
َّ
ّ َ َُ َ ُ ُْ
ّ ،َ�
 " ال َﻤ ْﺴ ِﺠ ُﺪ:َوَل ؟ ﻗﺎل
َيُ َم ْﺴ ِﺠ ٍﺪ ُو ِﺿ َﻊ ِﻓ اﻷ ْر ِض
ِ  ﻳﺎ رﺳﻮل:»ﻗﻠﺖ
ْ
ْ َ َ َ
ُ ْ ﻗُﻠ، ال ْ َﻤ ْﺴﺠ ُﺪ ﻷَْﻗْﻰ َﺼ: ﻗَ َﺎل،ٌَي
ُ ْ ﻗُﻠ: ﻗَ َﺎل،ام
ُ ﺤﻟ َ َﺮ
ّ َُﻢ
ّ :ﺖ
،  � ْﻢ ﻛن ﺑَيﻨَ ُﻬ َﻤﺎ:ﺖ
ِ
َ ْ َ ْ ّ َ َ َ ْ َ ُ َ َ َ ً ّ َ ْ َ َ َ ْ َ َ ْ َ ّ َ ُ ْ َﺼ ّ ْ َﺈ
«لﺼَﻼة َ�ﻌ ُﺪ َﻠِﻪ ِنَ اﻟﻔﻀﻞ ِ�ﻴ ِﻪ
 أر�ﻌﻮن ﺳﻨﺔ ُﻢَ أ�ﻨﻤﺎ أدر�ﺘﻚ:ﻗﺎل
আিম বললাম: েহ আ�াহর রাসূ ল জিমেন েকান মসিজদ সবর্�থম
িনমর্াণ করা হেয়ে? িতিন বলেলন: মসিজেদ হারাম। িতিন বেলন:
আিম বললাম: অতঃপর েকানিট? িতিন বেলন: মসিজেদ আকসা।
আিম বললাম: উভেয়র মােঝ বয্বধান কত িছ? িতিন বেলন
চি�শ বছর। অতঃপর েযখােন েতামােক সালাত পায় , েসখােন তা
আদায় কর, কারণ এেতই ফিজলত”।86
85F

85

সূ রা মােয়দা: (২১)

86

বু খাির, হািদস নং: (৩৩৬৬), সিহহ বু খাির, �কাশক দারুস সালা, িরয়াদ,

ি�তীয় �কাশ জুলহজ ১৪১৯িহ. মাচর্১৯৯৯ইং।
59

মসিজেদ আকসা: বরকতময়, বরকতময় তার চারপাশ। মসিজেদ
আকসা বরকতময় ভূ িমর মসিজদ, যার চারপােশও আ�াহ বরকত
দান কেরেছন। আ�াহ তা‘আলা বেলন:
َ ٓ ّ َ َ ُۡ
ۡ
َۡ ۡ
ۡ ٱ� َر ِام إ َ� ٱل ۡ َم
ۡ ى ب َع ۡب ِده ِۦ َ ۡ� ٗ� ّم َِن ٱل ۡ َم
َ ۡ ِي أ
َ
ٰ
ج ِد ٱ�ق َصا
س
د
ج
س
�
َ� ﴿ سب�ٰن
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ّ
َ
ۡ
[١ : ﴾ ]ﻻﺮﺳاء١ �َِي َ� ٰ َر� َنا َح ۡو ُ�ۥ
“পিব� মহান েস স�া, িযিন তাঁর বা�ােক রােত িনেয় িগেয়েছন
আল মাসিজদু ল হারাম েথেক আল মাসিজদু ল আকসা পযর্, যার
আশপােশ আিম বরকত িদেয়িছ”।87
86F

এ আয়াত স�েকর্ বলা হ, মসিজেদ আকসার যিদ অনয্ েকান
ফিজলত না থাকত এ আয়াত বয্তীত তাহেলও যেথ� িছ
এখােন সকল বরকেতর বণর্না রেয়েছ। কারণ যার চারপাশ

বরকতপূ ণ,র তা অবশয্ই ি�গুণ বরকতপূ । মসিজেদ আকসােক
মসিজেদ হারাম ও মসজেদ রাসূ ল বয্তীত অনয্ানয্ মসিজে
ওপর ে��� েদয়াও একিট বরকত।
মসিজেদ আকসা: মুসিলমেদর �থম িকবলা। বারা ইব্ ন আেযব
রািদয়া�াহু আনহু েথেক বিণ, িতিন বেলন:

87

সূ রা ইসরা: আয়াত নং: (১)
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।

َ َ َ ّ َ َﺮ
ُ َُ َ َ
ْ ْ
َْ ََْ ّ
َ ّ ﻮل
َّ
ﺸ أ ْو
ﺖ ال َﻤﻘ ِﺪ ِس ِﺘَﺔ
»ﻛن رﺳ
ِ �َ �ّ اﷲُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ وَﺳَﻠَﻢ َ�َ �ﻮ �ﻴ
ِ
َ َ ّ َْ ّ
َّ
ُ
َ
َ
َ ّ  َو� َن َر ُﺳﻮل،ﺸ ﺷ ْﻬ ًﺮا
َ َ َﺳﺒْ َﻌ َﺔ َﺮ
ُُ أن ُﻮَﺟَﻪ ِﻰﻟ
�َ �ّ اﷲُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ وَﺳَﻠَﻢ ِﺐ
ِ
َ ْ
َ ْ َ َ ّ
َْ َ ّ
ُ ّ  ﻓَﺄَﻧ ْ َﺰ َل، ﻜ ْﻌﺒَﺔ
ّ ﻚ ﻓ
َ َ�َ ف ﻗَ ْﺪ ﻧ
َﺘَﻮَﺟَﻪ � َﻮ
،ﺎءق
ﻬ
ﺟ
و
ﺐ
َُﻘَﻠ
ى
ﺮ
اﻟ
ِ لﺴَ َﻤ
ِ
ِ ِ
ْ
َ
ْ
«اﻟﻜﻌﺒَ ِﺔ
রাসূ লু�াহ সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম েষাল অথবা সেতর মাস
বায়তুল মাকিদেসর িদেক িফের সালাত আদায় কেরন, তেব
রালূ লু�াহ সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম পছ� করেতন েযন

তােক কাবার িদেক িফিরেয় েদয়া হয় । অতঃপর আ�াহ তা ‘আলা
নািযল কেরন:

ّ ٰ ََ َۡ
ٓ ّ
َ
َ َُقَل
[١٤٤ : ﴾ ]ﺒﻟﻘﺮة١ �ِلسَ َماء
�ِ ب َو ۡج ِهك
﴿ قد نرى

“আকােশর িদেক বারবার েতামার মুখ িফরােনা আিম অবশয্ই
েদেখিছ”। 88 ফেল িতিন কাবার িদেক িফের েগেলন।
87 F

89
88 F

বায়তুল

মাকিদস েথেক কাবার িদেক েকবলা পিরবতর্েনর ফেল তার
মযর্াদা রিহত হয়ি, বরং তার মযর্াদা মুসিলেমর অ�র ও ইসলামী
শরীয়েত যথাযথ িবদয্মান রেয়েছ
মসিজেদ আকসা: পৃিথবীর �থম মসিজদ কাবা েথেক এখােনই

রাসূ লু�াহ সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�ােমর ইসরা হেয়িছল । িতিন
88

সূ রা বাকারা: (১৪৪)

89

বু খাির, হািদস নং: (৩৯৯), সিহহ বু খাির, �কাশক দারুস সালা, িরয়াদ।
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আ�াহর দু ই ঘর ও দু ই েকবলার ফিজলত, মযর্াদা ও দশর্ন লা
কেরন। আনাস ইব্ ন মােলক রািদয়া�াহু আনহু েথেক বি,
রাসূ লু�াহ সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন:
ْ َ ْ َ ٌ َ ُ َ ْ َ ٌ ّ َ ُ َ َ ُ ُ ُ ِﺎﻟْﺮ
ْ َْ َ َُ
َ ﺤﻟ
ﺒﻟﻐ ِﻞ ﻳَ َﻀ ُﻊ َﺣﺎﻓِ َﺮ ُه
 ودون،ﺎر
ﻤ
ﻃ ِﻮ�ﻞ ﻓﻮق، اق وﻫﻮ َاﺑَﺔ أ�ﻴﺾ
ِ
ِ »أ ِ�ﻴﺖ ﺒ
ِ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
ُ
َ ْﺖ َ�ﻴ
ُ ْ ﻓ َﺮ�ﺒْﺘُ ُﻪ ﻰﺘ َّ أ�ﻴ: ﻗﺎل،ﻋﻨْ َﺪ ُﻣﻨْﺘَ َ� َﻃ ْﺮﻓﻪ
 ﻓ َﺮ َ� ْﻄﺘُﻪ: ﻗﺎل،ﺖ ال َﻤﻘ ِﺪ ِس
ِ
ِ
ِِ
َ
ْ
ْ
ْ
ْ
َّﻲ
ّ
َ
َﺼ
َ
ْ
َ
ُ ْﺖ ال َﻤ ْﺴﺠ َﺪ َﻠَﻴ
ُ ُﻢَ َد َﺧﻠ
ّ : ﻗﺎل، ﺎء
ُ َِﺎﺤﻟَﻠﻘ ِﺔ ﺘ ﻳَ ْﺮ� ُﻂ ﺑ ِﻪ اﻷﻧبﻴ
ﺖ ِ�ﻴ ِﻪ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
َ ّ َْ َ ُ ْ
َ ُ ْ ََ ّ
ََْ َْ
َ َ َْ ْ
َ
َ
ْﺎء ﻣﻦ
َ
ٍ ﺒ�ﻞ ﻋﻠﻴ ِﻪ لﺴَﻼم ﺑِ ِﺈﻧ
ِ ٍ  و ِ�ﻧ،ﺎء ِﻣﻦ ﺧ ٍﺮ
ِ ر�ﻌﺘ
ِ  ﻓﺠﺎء ِ� ِﺮ،ُﻢَ ﺧﺮﺟﺖ، �
ُ ْ َ َ َ َ َ َ ْ ُ ﻠَّﻦ
َ َْ
َ َﻦ
ّ ُﻢَ َﻋ َﺮ َج ﺑﻨَﺎ َﻟ
ّ ،ت اﻟْﻔ ْﻄ َﺮ َة
«ﺎء
 ﺧْﺮﺘ:ﺒ�ﻞ
ِ لﺴَ َﻤ
ِ
ِ ِﻰ
ٍ
ِ �ﻘﺎل ِﺮ،  َﺎﺧْﺮﺘت ﺒ،ﺒ
“আমার িনকট বুরাক আনা হল, বুরাক সাদা চতু�দ জ� গাধার

েচেয় ল�া ও খ�েরর েচেয় েছাট। তার দৃ ি�র েশষ �াে� েস পা
রােখ। িতিন বেলন: আিম তােত সাওয়ার হেয় বায়তুল মাকিদেস
েপৗঁি। িতিন বেলন: আিম তােক েসই খুিঁ টর সােথ বাঁধলাম, যার
সােথ নবীগণ বাঁেধন। িতিন বেলন: অতঃপর আিম মসিজেদ
�েবশ করলাম ও দু ই রাকাত সালাত আদায় করলাম। অতঃপর
আিম েবর হলাম। আমার িনকট িজবিরল আলাইিহস সালাম
একিট মদ ও একিট দু েধর পা� িনেয় আসেলন, আিম দু ধ �হণ
করলাম। িজবিরল বলেলন আপিন িফতরাত �হণ কেরেছন।
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অতঃপর আমােদর িনেয় দু িনয়ার আসমােন আেরাহণ
করেলন...”।90
89

মসিজেদ আকসা: একমা� মসিজদ, েযখােন আদম আলাইিহস
সালাম েথেক শুরু কের আমােদর নবী পযর্� সবাই এ
হেয়েছন। ইিতহােসর সবেচেয় বড় ইে�মা এখােনই সংগিঠত
হেয়েছ। ইসরার রােত সকল নবীেদর িনেয় িতিন ইমাম িহেসেব
সালাত আদায় কেরন। এ েথেক �মািণত হয় মসিজেদ আকসা
মুসিলমেদর িনদশর্, উ�েত মুহা�দ েসখােন ইমামিত করেব,
েশষ নবী পূ েবর্র সকল নবীর পিব� িনদশর্নসমূেহ উ�রািধকারী
এবং তার িরসালাত সকল পিব� ভূ িমেক অ�ভুর্�কার

। আেরা

�মািণত হয় সকল পিব� ভূ িম দীেন ইসলােমর িমরাস, যার
ওয়ািরশ েকান দীন হেত পােরিন।
মসিজেদ আকসা বয্তীত দুিনয়ার েকাথাও সকল নবী এক�
হনিন, এ েথেকও মসিজেদ আকসার মযর্াদা বৃি� পায়
ইমাম মুসিলম আবু হুরায়রা রািদয়া�াহু আনহু েথেক বণর
কেরন: রাসূ লু�াহ সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন:
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মুসিলম, হািদস নং: (২৫৯), �কাশ দারুস সালা, িরয়াদ, ি�তীয় �কাশ

মুহররম, ১৪২১িহ. – এি�ল ২০০০ইং।
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ُ ْ ٌ َ ْ َ ُ َ ْ َﺮ ْ َ َ َﺴَﺄَﺘ
ْ ْ
ََُْ ْ ََ
َ ََﻟْ� َ� ْﻦ أَ ْﺷﻴ
َ  َوﻗ،ﺠﺮ
ﺎء ِﻣ ْﻦ
،
اي
ﺴ
ﻦ
�
�
ﻟ
ﺄ
ﺴ
�
ﺶ
�
ﺮ
ﺤﻟ
ﻓ
�
ِ
ِ ِ »ﻟﻘﺪ رأﻳت
ِ
ِ
ِ ُ
َ
َ
ُ
ُ
َ
ُ
ً
ْ
َ
َ
َ
َ
ْ َْ
ْ
َْ
َ َ
َْ ْ
ُ ّ  ﻓ َﺮ� َﻌ ُﻪ: ﻗﺎل،َُﻂ
ُ ْ
ُ ْ
ّ ﺖ ﻣﺜﻠ ُﻪ
َ�
ِ � ﻓﻜ ِﺮ�ﺖ ﻛ ْﺮ�ﺔ ﻣﺎ ﻛ ِﺮ،ﺖ الﻤﻘ ِﺪ ِس لﻢ أﺛ ِبﺘﻬﺎ
ِ �ﻴ
ْ
َ
َ
َ ﺟ
َ َ  َوﻗَ ْﺪ َرأَﻳْتُ� ﻓ، ِّﻻَ أَ ْ�ﺒَﺄ ُ� ُﻬ ْﻢ ﺑﻪ،ٍﺷء
ْ َ ﻟ أ ْ� ُﻈ ُﺮ َﻟْ ِﻪ َﻣﺎ � َ ْﺴﺄلُﻮ� َ� ْﻦ
ﺎﻋ ٍﺔ ِﻣ َﻦ
ِِ
ِ ِ
ِ
ِﻴ
ِ
َ َ َ َْ
َ َ ُ َ َ َ ُ ّ �َ ٌ ْ َ ٌ ْ َ ٌ ُ َ َ َ ّ � َ َ ٌ ُﺼ
، ﺎل ﺷﻨﻮءة
ِ اﻷﻧ ِبﻴ
ِ  َﻧَﻪ ِﻣﻦ ِرﺟ، ﻓ ِﺈذا رﺟﻞ ﺿب ﺟﻌﺪ،َِ ﻓ ِﺈذا ُﻮﻰﺳ ﻗﺎﺋِﻢ، ﺎء
َ
َ
َ
ْ
ّ
َ
َ
َ
ُ
َ
ّ ِيﻰﺴ ْا� ُﻦ َم ْﺮ َ� َﻢ َﻋﻠﻴْﻪ
ّ  ﻗﺎﺋِ ٌﻢ ُﺼ �َِ أﻗ َﺮ ُب،لﺴَﻼم
ﺎس ﺑِ ِﻪ ﺷﺒَ ًﻬﺎ ُﻋ ْﺮ َوة
َو ِ�ذا
ِ َﻟ
ِ
ّ ﻴﻢ َﻋﻠَﻴْﻪ
ُ  َو� َذا إﺑْ َﺮاﻫ، " ِ
ّ  ﻗَﺎﺋِ ٌﻢ ُﺼ �َ ِّ أَ ْﺷﺒَ ُﻪ،لﺴَ َﻼم
ّ ُ ْ� ُﻦ َم ْﺴ ُﻌﻮ ٍد ّﻘَﻲﻔ
ﺎس ﺑِ ِﻪ
ِ َﻟ
ِ
ِ ِ ِ
ََ ُ َ ّ
َ ّ ً ُ ْ ََ ّ
َ َ َ ُ َ َْ َْ ْ ُ ُ َ
،لﺼَﻼ ِة
َﻠَﻤَﺎ ﻓﺮﻏﺖ ِﻣﻦ، لﺼَﻼة ﻓﺄ َم ْﻤﺘُ ُﻬ ْﻢ
ﺖ
ِ ﺻ
ِ  ﻓﺤﺎﻧ،ﺎﺣﺒ�ﻢ �ﻌ ِ� �ﻔﺴﻪ
ََ ََ َْ ّ
َْ َ ْ ّ
ٌ َ َ َ ُ ّ َ ٌ َ َ َ
ّ ُ ِ ﻚ َﺻ
�ِ  �ﺒﺪأ، ﺎﺘﻟَْﻔَﺖُ ِﻴﻟ ِﻪ،ﺎر َﺴَﻠِﻢ ﻋﻠﻴ ِﻪ
ِ  ﻳﺎ َُﻤَﺪ ﻫﺬا ﻣﺎل:ﻗﺎل ﻗﺎﺋِﻞ
ِ َﺎﺣﺐ ﻟ
َ ّ
« ِِﺎلﺴَﻼم
আিম িহজের অব�ান করিছলাম, আর কুরাইশরা আমােক আমার
ইসরা স�েকর্ িজজ্ঞাসা করিছল। তারা আমােক বায়তুল মাকি
স�েকর্ িকছু �� কর, যা আিম ভােলা কের আ�� কেরিন।
আিম খুব সমসয্ায় পড়লা, এরপূ েবর্ কখেনা এরূপ সমসয্
পিড়িন। িতিন বেলন আ�াহ আমার সামেন মসিজেদ আকসা
উঁিচেয় ধরেলন, আিম তা েদখেত িছলাম। তারা আমােক েকান
িজিনস স�েকর্ িজজ্ঞাসা কে, যার সংবাদ আিম েদয়িন। আিম
িনেজেক নবীেদর জমােতর মেধয্ েদেখি, েদখলাম

মুসা দাঁিড়েয়

সালাত আদায় করেছন, েদখেত হালকা গড়ন ও কিঠন �ভােবর,
েযন িতিন শানু আ বংেশর েকউ। আেরা েদখলাম ঈসা ইব্ ন
মারইয়াম আলাইিহস সালামেক, িতিন দাঁিড়েয় সালাত আদায়
64

করেছন, তার সােথ অিধক িমল রেয়েছ উরওয়া ইব্ ন মাসউদ
সাকাফীর। আেরা েদখলাম ইবরািহম আলাইিহস সালাম দাঁিড়েয়
সালাত আদায় করেছন, তার সােথ অিধক িমল রেয়েছ েতামােদর
সাথীর, অথর্াৎ তার িনেজর। অতঃপর সালােতর সময় হ, আিম
তােদর ইমামিত করলাম। আিম যখন সালাত েথেক ফােরগ
হলাম, েকউ আমােক বলল েহ মুহা�দ, িতিন জাহা�ােমর
েফেরশতা তােক সালাম করু, আিম তার িদেক
িতিনই আমােক �থেম সালাম করেলন”।

ঘুের দাঁড়ালাম,

91
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মসিজেদ আকসা: যার ফিজলত ও ে��ে�র েঘাষণা িদেয়েছন নবী
সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম। িতিন বেলেছন মসিজেদ আকসার
সােথ মুসিলেমর অ�র এতটা স�ৃ � হেব েয, েস চাইেব তার
জনয্ েছাট একটু জায়গা েহা, েযখান েথেক েস মসিজেদ
আকসার িদেক উঁিক িদেব, অথবা েযখান েথেক েস মসিজেদ
আকসা েদখেব। এতটুকু জায়গা তার িনকট দু িনয়া ও তার
মধয্বতর্ী সবিকছু েথেক উ�ম হেব। আবু যর রািদয়া�াহু আ
েথেক বিণর্, িতিন বেলন:
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মুসিলম, হািদস নং: (২৭৮), সিহহ মুসিলম, �কাশক দারুস সালাম।
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ّ
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ُ َْ
ّ
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َُ َْ ُ َْ َ َْ َ َ َ
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ِ ﻮل
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ْ ْ َْ ُ ْ َ َْ َّ
ّ
َْ َ ُّ ّ
َُ ُ ْ َ
 �ﻘﺎل،ﺖ ال َﻤﻘ ِﺪ ِس
ِ و مﺴ ِﺠﺪ �ﻴ،�َ َ�َ �َ ﻋﻠﻴ ِﻪ َآ َ ِ ِﻪﻟ َﺳَﻠَﻢ أ
ِ ﻮل
ِ مﺴ ِﺠﺪ رﺳ
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 أﻓ َﻀﻞ ِﻣ ْﻦ، " َﺻﻼة ِﻓ َم ْﺴ ِﺠ ِﺪي ﻫﺬا:�َ َﻋﻠﻴْ ِﻪ َآ َ ِ ِﻪﻟ َﺳَﻠَ َﻢ
َ�َ َ�
ِ رﺳﻮل
ّ
ُْ
ْ َ ّ
َ ُ َ
ْ َ
ََ َ ََْ
ّ ﻮن
،َ�َ  َﻨ ِﻟﻌ َﻢ لْﻤُﺼ،ات ِ�ﻴ ِﻪ
ِﻠﺮَ ُﺟ ِﻞ ِﻣﺜﻞ
�ﻴﻟَُﻮﺷِ�َﻦَ أن ﻻ ﻳ
ٍ أر� ِﻊ ﺻﻠﻮ
َ
ْ ْ َ َْ ُْ
َ
ْ ّ َ َُ ٌْ َ
َ
ُ
ﻟُ�ﻴَﺎ
ﺖ ال َﻤﻘ ِﺪ ِس ﺧ� ﻟ ِﻣﻦ
 َﺣﻴْﺚ ﻳَ َﺮى ِﻣﻨﻪ �ﻴ،ﺷ َﻄ ِﻦ ﻓ َﺮ ِﺳ ِﻪ ِﻣ َﻦ اﻷ ْر ِض
َْ َ َ َ ً َ
َ � ﻟُ ْ�ﻴَﺎ َو َﻣﺎ
ّ � ﻣ َﻦ
« ﻴﻬﺎ
ِ ٌ  ﺧ: أ ْو ﻗﺎل،" ﺟﻴﻌﺎ
ِ
ِ
“আমরা রাসূ লু�াহ সা�া�াহু

‘আলাইিহ ওয়াসা�ােমর িনকট

আেলাচনা করলাম েকানিট উ�ম: মসিজেদ রাসূ লু�াহ না বায়তুল
মাকিদস? রাসূ লু�াহ সা�া�াহু

‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বলেলন:

আমার মসিজেদ এক সালাত েসখােন চার সালাত েথেক উ�ম।
তেব মসিজেদ আকসা সালােতর জনয্ উ�ম জায়গা। হয়েতা েকান
বয্ি�র জনয্ তার েঘাড়ার রিশ সমপিরমাণ জায়গা হেব, েযখান
েথেক বায়তুল মাকিদস েদখা যােব, তার জনয্ তা সম� দুিনয়া
েথেক উ�ম হেব। িতিন বেলন: অথবা িতিন বেলেছন: দু িনয়া ও
দু িনয়ার মধয্বতর্ী সবিকছু েথেক উ�ম হ”।

92
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মসিজেদ আকসা: িবজেয়র পূ েবর্ নবী সা�া�াহ

‘আলাইিহ

ওয়াসা�াম যার িবজেয়র সংবাদ িদেয়েছন, যা তার নবুওয়েতর
92

হােকম, িতিন হািদসিট সিহহ বেলেছন, ইমাম যাহািব ও আলবািন তার

সমথর্ন কেরেছন।
66

আলামত। আউফ ইব্ ন মােলক েথেক বিণর, িতিন বেলন তাবুক
যু ে� আিম নবী সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�ােমর িনকট গমন
কির, িতিন চামড়ার তাবুেত িছেলন। িতিন বেলন: িকয়ামেতর
পূ েবর্ ছয়িট আলামত গণনা ক, ত�েধয্ িতিন বেল: অতঃপর
বায়তুল মাকিদস িবজয় হেব...”। 93
92 F

মসিজেদ আকসা: তােয়ফােয় মানসু রা বা সাহাযয্ �া� দেলর
আ�য়�ল ও মুিমনেদর

মধয্বতর ঘর। ইমরান ইব্ ন হািসন

রািদয়া�াহু আনহু েথেক বিণ, িতিন বেলন: রাসূ লু�াহ সা�া�াহু
‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন:
ُ َ َ
ٌَ
َ َ ُ َُ
ُ ََ َ ْ َ ََ َ
َ
َّ ﺎوأﻫ ْﻢ ﻰﺘ
»ﻻ ﺗ َﺰال َﻃﺎﺋِﻔﺔ ِﻣ ْﻦ ﻣَّﻲ ِﺘ �ﻘﺎﺗِﻠﻮن َﻋ ﻟَْﻖ ِّ ﻇﺎ ِﻫ ِﺮ�ﻦ ﻋ ﻣﻦ ﻧ
َ ّ
َ ُ� َﻘﺎﺗ َﻞ آﺧ ُﺮ ُﻫ ُﻢ ال ْ َﻤﺴ
« َّﺟَﺎل
ﻴﺢ
ِ ِ
ِ
“আমার উ�েতর একিট দল সেতয্র ওপর িজহাদ করেত
থাকেব। তােদর সােথ যারা শ�তা করেব, তােদর ওপর তারা
িবজয়ী হেব, অবেশেষ তােদর সবর্েশষ বয্ি� মািস

দ�ােলর

সােথ িজহাদ করেব”। 94
93 F

93
94

বু খাির, হািদস নং: (৩১৭৬), সিহহ বু খাির, �কাশক দারুস সালা, িরয়াদ।
আহমদ, আবু দাউদ, হােকম, তাবরািন িফল কািবর, আলবািন হািদসিট

সিহহ বেলেছন, হািদস নং: (২৪৮৪), সু নােন আবু দাউদ, �কাশক
মাকতাবাতুল মাআেরফ, িরয়াদ, �থম �কাশ।
67

আমরা জািন ঈসা আলাইিহস সালাম িফিলি�েন অবি�ত বােব
লু ে� মািসহেক পাকড়াও কের হতয্া করেবন
মসিজেদ আকসা: েসই ভূ িম েযখােন বা�ােদর উপি�িত ও েযখান
েথেক পুনরু�ান ঘটেব। মায়মুনা িবনেত সাদ েথেক বিণর, িতিন
বেলন: েহ আ�াহর নবী বায়তুল মাকিদস স�েকর্ বেল, িতিন
বলেলন:
“উপি�িত ও পুনরু�ােনর �া”। 95

َ َ ْ ُ لْﻤَﺤْﺮ َ َالْﻤَن ﺮ
«ﺸ
» أرض
ِ ْ ﺸ
ِ

94 F

মসিজেদ আকসা: েযখােন

দ�াল েথেক িনরাপ�ার জনয্

মুসিলমরা আ�য় িনেব। দ�াল েসখােন �েবশ করেত পারেব
না। রাসূ লু�াহ সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম দ�াল স�েকর্
বেলন:
َ َﺄْﻲ
َْ
ْ َّ ُُ ْ ُُ
ُ ُ َ ُ َ
ً � َﺻ
َ اﻷ ْرض أَ ْر�ﻌ
 ﻻ ِﺗ، ﻳَﺒﻠﻎ ُﺳﻠ َﻄﺎﻧﻪ ُ َﻣﻨ َﻬ ٍﻞ،ﺒﺎﺣﺎ
» َﻋﻼ َﻣﺘُﻪ � ْﻤﻜﺚ ِﻓ
ِ
ِ
َ ْ َ ْ َ َ َ ََ َْ
ّ ، َوال ْ َﻤ ْﺴﺠ َﺪ ﻷَْﻗْﻰ َﺼ،لﺮَ ُﺳﻮل
َ َُاﻟﻄ
ّ  َو َم ْﺴﺠ َﺪ،ﺒﺔ
«ﻮر
 اﻟﻜﻌ:ﺎﺟﺪ
ِ
ِ
ِ
ِ أر�ﻌﺔ مﺴ
“... তার িনদশর্ন হল েস জিমেন চি�শ িদন অব�ান করেব। তার
রাজ� �েতয্ক ঘােটই িব�ার করেব। চারিট জায়গায় েস �েবশ

95

আহমদ, ইব্ ন মাজা, আলবািন হািদসিট সিহহ বেলেছন, েদখুন িরবঈ

রিচত: ফাদােয়েল শাম ও িদমাে�র হািদস।
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করেত পারেব না, মসিজেদ কাবা, মসিজদু র রাসূ ল, মসিজেদ
আকসা ও তূ র...”। 96
95 F

মসিজেদ আকসা: েযখােন সাওয়ােবর উে�েশয্ সফর করা ৈবধ।
সকল আেলম একমত েয, মসিজেদ আকসা িযয়ারত ও তােত
সালাত আদায় করা মু�াহাব। সাওয়ােবর উে�েশয্ িতনিট মসিজদ
বয্তীত েকাথাও সফর করা ৈবধ ন, ত�েধয্ মসিজেদ আকসা
অনয্তম। এ িতনিট মসিজেদর িবেশষ ফিজলত রেয়ে, যা
অনয্ানয্ মসিজেদর েনই। বুখাির ও মুসিলম আবু হুরায়
রািদয়া�াহু আনহু সূে� নবী সা�া�া ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম েথেক
বণর্না কের, িতিন বেলেছন:
َ
ّ
ّ
ْ َ َ َ َْ
ْ َ ْ َ لﺮِ َﺣ ُﺎل ِّﻻَ َﻟ ﺛَ َﻼﺛَﺔ َم َﺴ
ُ ّ
ّ ُُﺸَﺪ
َ�َ ﻮل
»ﻻ
ِ
ِ  ومﺴ ِﺠ ِﺪ لﺮَﺳ، ِ الﻤﺴ ِﺠ ِﺪ ﺤﻟﺮام،ﺎﺟﺪ
ِﻰ
ِ
ّ
َ َْﻗْﻰ
«ﷲُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ وَﺳَﻠَ َﻢ َو َم ْﺴ ِﺠ ِﺪ ﻷ ﺼ
“িতনিট মসিজদ বয্তীত সফর করা যােব ন, মসিজেদ হারাম,
মসিজদু র রাসূ ল ও মসিজেদ আকসা”। 97
96 F

96

আহমদ, হািদস নং: (২৪০৮৫), (২৪০৮৪), (২৪০৮৩), (২৩৪৭৮), এ

হািদেসর সনদ বু খাির ও মুসিলেমর শতর্ েমাতােবক। েদখু: মুসনােদ আহমদ,
�কাশক বায়তুল আফকািরদ দাওিলয়াহ, (২০০৪ইং)
97

বু খাির, হািদস নং: (১১৮৯), সিহহ বু খাির, �কাশক দারুস সালা, িরয়াদ।
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তাই আমরা েদিখ অেনক সাহািবই মসিজেদ আকসায় সালাত
আদােয়র জনয্ দীঘর্ সফর কেরেছন। পরবতর্ীেত আদপূ বর্সূিরগ
েসখােন িগেয়েছন, ইলেমর দরস ও ছা�েদর কারেণ মুখিরত
হেয়িছল মসিজেদ আকসা।
ইমাম নবিব রহ. বেলন: “এ হািদেস িতনিট মসিজেদর ফিজলত
ও অনয্ানয্ মসিজেদর ওপর তার ে��ে�র বণর্না রেয়েছ। কা
এগুেলা নবীেদর মসিজ, তােত সালাত আদায় করা ফিজলতপূ ণর্
ও তার জনয্ সফর করা ৈবধ। আেলমগণ বেল: এ িতনিট
মসিজদ বয্তীত অনয্ানয্ মসিজেদ সফর কের যাওয়া ফিজলে
নয়। আমােদর মতাবল�ী শায়খ আবু মুহা�দ আল-জু্ওয়াইিন
বেলন: “এ িতনিট মসিজদ বয্তীত অনয্ানয্ মসিজেদর জনয্
করা হারাম”।

98
97

হােফজ ইব্ ন হাজার বেল: “হািদেস এ িতনিট মসিজেদর
ফিজলত ও ে��� রেয়েছ, কারণ এগুেলা নবীেদর মসিজদ।
�থম মসিজদ মুসিলমেদর েকবলা, েসখােনই তারা হজ কের।
ি�তীয় মসিজদ পূ বর্বতর্ী উ�েতর েকব
তাকওয়ার ওপর �িতি�ত করা হেয়েছ”।99
98

98

আল-িমনহাজ, শারহু সিহেহ মুসিলম।

99

ফাতহুল বাি: (৩/৬০৩)
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। তৃতীয় মসিজদ

শায়খুল ইসলাম ইব্ ন তাইিময়াহ র. বায়তুল মাকিদেসর িযয়ারত
ও তােত সালাত আদায় করার হুকুম স�েকর্ বে: বুখাির ও
মুসিলেম �মািণত েয, িতনিট মসিজদ বয্তীত(সাওয়ােবর
উে�েশয) সফর করা যােব না... বুখাির ও মুসিলম এ হািদস আবু

সাইদ ও আবু হুরায়রা রািদয়া�াহু আনহুমা েথেক বণর্না  ।

অনয্ানয্ সনেদও বিণর্ত রেয়েছ। এ হািদস �িস� ও সবার িন
�হণেযাগয্। সকল আেলম এ হািদস সিহহ বেলেছ, �হণ
কেরেছন ও তার সতয্তার বয্াপাের িনি�ত হেয়েছন। মুসিল
উ�ার সকল আেলম একমত েয, ইবাদেতর জনয্ মসিজেদ
আকসায় সফর করা মু�াহাব। ইব্ ন ওমর এখােন এেস সালাত
আদায় করেতন”।

100
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মসিজেদ আকসা: েযখােন সালােতর সাওয়াব বিধর্ত হয়। আবু যর
রািদয়া�াহু আনহু েথেক বিণ, একদা আমরা রাসূ লু�াহ সা�া�াহু
‘আলাইিহ ওয়াসা�ােমর সামেন আেলাচনা করলাম উভেয়র মেধয্
েকানিট উ�ম: মসিজদু র রাসূ ল না বায়তুল মাকিদস? রাসূ লু�াহ
সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বলেলন: আমার মসিজেদ এক
সালাত তােত চার সালােতর ফিজলত রােখ। তেব মসিজেদ
100

মাজমু ফেতায়া শায়খুল ইসলাম ইব্ ন তাইিময়া: (৫-৬/২৭), ি�তীয়

�কাশ (১৩৯৮িহ.) আ�ু র রহমান আননাজিদ কতৃর্ক সংকিলত ও সি�ত।
71

আকসা সালােতর জনয্ উ�ম �ান। এমন সময় আসেব যখন
বয্ি�র জনয্ েঘাড়ার রিশ

সমপিরমাণ জায়গা, েযখান েথেক

বায়তুল মাকিদস েদখা যায়, সম� দু িনয়া েথেক উ�ম হেব। িতিন
বেলন: অথবা বেলেছন: তার জনয্ উ�ম হেব দুিনয়া ও তােত
িবদয্মান সবিকছু েথে”। 101
100

মসিজেদ আকসা: েযখােন সালাত আদায় করা ফিজলতপূ ণর । ইমাম
নাসািয় আ�ু �াহ ইব্ ন আমর ইব্ নুল আস রািদয়া�াহু আ
েথেক বণর্না কের, নবী সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন:
“সু লাইমান ইব্ ন দাউদ বায়তুল মাকিদস িনমর্াণ েশেষ আ�াহ
িতনিট েদায়া কেরেছন: তার িবচােরর নয্ায় িবচােরর তাওিফক
পাওয়া। এমন বাদশািহ লাভ করা তার পরবতর্ী যা কােরা লাভ
হেব না। এবং েয েকউ এ মসিজেদ সালােতর উে�েশয্ আসে,
েস েযন তার মােয়র �সেবর িদেনর নয্ায় িন�াপ হেয় যা”।
নবী সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বলেলন: “�থম দু ’িট তােক

101

হােকম, িতিন হািদসিট সিহহ বেলেছন, ইমাম যাহািব ও আলবািন তার

সমথর্ন কেরেছন।
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েদয়া হেয়েছ। আর আিম আশা কির আমােক তৃতীয়িট �দান করা
হেয়েছ”। 102
101 F

মসিজেদ আকসা: কুদস ও িফিলি�েন অিব�ত, আিদ যু গ েথেকই
পিব�। আ�াহ তা‘আলা বেলন:

َ ّ
َ َ
َ َۡ ْ ُ ُ ۡ
[٢١ : ﴾ ]ﻤﻟﺎﺋﺪة٢ لۡمُقَدَ َسة
﴿ �ٰق ۡو ِم ٱدخلوا ٱ��ض

“েহ আমার কওম, েতামরা পিব� ভূ িমেত �েবশ কর”। 103
102F

িফিলি�েন বিন ইসরাইেলর �েবশ করার পূ েবর্ মুসা আলাইিহস
সালাম িনজ কওমেক এ িনেদর্শ কেরেছ, বরং ইহুিদরা
িনেজেদরেক যােদর পূ ব্সূি
র
দািব কের, েসসব নবীেদরও পূ েবর্।
অতএব �মািণত হল ইহুিদেদর পূবর্ েথেক এ ভূিম বরকতময়
আ�াহ তা ‘আলা ইবরািহম ও লু ত আলাইিহমুস সালাম স�েকর্
বেলন:

َ ۡ َ ً ُ َ ُ َ ۡ ّ َ �َ
َ ِيها ل ِۡل َ�ٰلَم
َ � �ض ّلَ� َ� ٰ َر ۡ� َنا
ِ �وطا إِ� ٱ
[٧١ : ﴾ ]اﻻﻧبﻴﺎء٧ �
﴿ َي�ٰه ول
ِ
ِ

“আর আিম তােক ও লু তেক উ�ার কের েস েদেশ িনেয় েগলাম,
েযখােন আিম িব�বাসীর জনয বরকত েরেখিছ”। 104
103F

102

নাসািয়, ইব্ ন মাজা, হািদস নং: (১৪০৮), েদখুন: সু নােন নাসািয়, �কাশক

মাকতাবাতুল মায়ােরফ, িরয়াদ, �থম �কাশ।
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সূ রা মােয়দা: (২১)

104

সূ রা আি�য়া: (৭১)
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অতএব এখােন ইবরািহম আলাইিহস সালােমর পূ বর্ েথেক বরকত
িছল। এ জনয্ ইয়াবুিসউনর

105
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তার পােশ বসবাস কেরেছ, তার

েভতের বসবাস কেরিন, েযেহতু তা ইবাদেতর �ান।
মসিজেদ আকসা: েযখােন অেনক সাহািব �েবশ কেরেছন।
বসবাস করার িনয়েত, ইবাদত, ওয়ায ও িশক্-দীক্ষার জন
অেনক সাহািব এখােন সফর কের এেসেছন। িবেশষ কের আবু
উবাইদাহ ইব্ নুল জাররা, িযিন শাম জয়কারী মুসিলম েসনােদর
েসনাপিত িছেলন। েবলাল ইব্ ন রাবাহ ওমর ইব্ নুল খা�ােব
সােথ এ মসিজেদ উপি�ত হেয়েছন ও তােত আযান িদেয়েছন।
মুয়ায ইব্ ন জাবা, আবু উবাইদাহ মৃতুয্র পর তােক মানুেষর
খিলফা িনধর্ারণ কেরিছেলন। আ�াহর

উ�ু � তরবাির খােলদ

ইব্ নুল ওয়ািল, বায়তুল মাকিদেসর িবজেয় অংশ �হণ
কেরেছন। উবাদাহ ইব্ ন সােম, িফিলি�েন িতিনই সবর্�থম
িবচারকােযর্র দািয়� পালন কেরন। িতিন বায়তুল মাকিদেস
�ায়ীভােব বসবাস কেরন এবং েসখােনই তােক দাফন করা হয়।
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ইয়াবু িসউন: পূ বর্ যুেগর আরেবর একিট বংশ। তারা জািযরা আরািবয়ার

মােঝই বসবাস কর ত। অতঃপর িকনআন বংেশর কতক েলাক েসখান েথেক
��ান কের, তােদর সােথ তারাও ��ান কের। তারাই সবর্�থম কুদেস
অব�ান কের এবং েসখােন বািড়ঘর সবার পূ েবর্ তারাই িনমর্াণ কের
74

তািমম ইব্ ন আউস আ-দাির, আ�ু �াহ ইব্ ন সালাম বায়তুল
মাকিদেস এেসেছন এবং তার িবজেয় অংশ �হণ কেরেছন। িতিন
জা�ােতর সু সংবাদ �া�েদর একজন। তােদর ছাড়া আেরা
অেনেক মসিজেদ আকসায় এেসেছন ও বসবাস কেরেছন”। 106
105

মসিজেদ আকসা: অনয্ানয্ শহর েথেক আলাদ

ৈবিশে�য্

অিধকারী, যা মুসিলমগণ িবজয় কেরন। এটাই একমা� শহর,
যার চািব �হণ করার জনয্ খিলফা ওমর ইব্ নুল খা�া
রািদয়া�াহু আনহু মিদনা েথেক েবর হেয় কুদেস এেসেছন
১৫িহ.েত মসিজেদ আকসার সীমানায় িতিন সালােতর জায়গা
িনমর্াণ কের, যখন আ�াহ তা ‘আলা মুসিলমেদর হােত বায়তুল
মাকিদেসর িবজয় দান কেরিছলন। িতিন এ পিব� ভূ িম ওয়াকফ
কের েদন, েযন িকয়ামত পযর্� মুসিলম উ�াহর ওপর তার
আমানতদারী বজায় থােক।
মসিজেদ আকসা: েযখান েথেক েরাম ও �ুেসডেদর তাড়ােনার
জনয্ রাসূলু�াহ সা�া�াহ

‘আলাইিহ ওয়াসা�ােমর অনু সারীগণ

িনেজেদর জীবন উৎসগর্ কেরেছন। �ুেসডেদর নয়িট আ�মণ
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েযসব সাহািবগণ বায়তুল মাকিদেস এেসেছন, তােদর স�েকর্ আেরা

জানার জনয্ েদখু: “মুিসরুল গুরাম ইলা িযয়ারািতল কুদেস ওয়াশ শ”।
এবং “আল-উনসু ল জািলল, িব তািরিখল কুদেস ওয়াল খািলল”।
75

তারা �িতহত কেরন, নু রুি�ন মাহমুদ যানিক ও সালাহুি�
আইয়ূ বীর েনতৃে�। তােদর বয্তীত আেরা অেনক মুসিলম শাস,
যারা মুসিলম মুজািহদেদর েনতৃ� িদেয়েছন। সবর্েশষ তােদর
হােত (৯১) বছর পর বায়তুল মাকিদস দখলমু� হয়। আকসা ও
কুদেসর অব�ান মুসিলেমর অ�ের অেনক েবশী। এটা
মুসিলমেদর বরকতময় ভূ িম। ইহাই আমােদর আিকদা। শ�রা
যতই িমথয্া �চার কর, কখেনাই আমােদর অ�র েথেক তার
মহ�ত মুছেত সক্ষম হেব ন
মসিজেদ আকসা: যার �িত পূ ব্াপর সকল মুসিলম আেলম
র
মেনােযাগ িদেয়েছন। মসিজেদ আকসার ফিজলত স�েকর্ পূবর্াপ
রচনাকৃত ��গুেলা তার ৈবিশে�য্র বড় �মাণ। যার প-পাঠন ও
গেবষণা এখেনা হয়। মসিজেদ আকসার ওপর আ�জর্ািতক
মােনর েয গেবষণা ও পযর্ােলাচনা হেয়ে, অনয্ানয্ ইসলাম
শহেরর ওপর েসরূপ হয়িন। আদশর্ পূবর্সূিরেদর মসিজেদ আক
ও তার বরকতময় ভূ িমর �িত িবেশষ মেনােযাগ িছল। তারা
েলখার �ারা কুদস, বায়তুল মাকিদস ও মসিজেদ আকসার
ফিজলত বণর্না কেরেছন। েসখােন সফেরর জনয্ উৎসা
িদেয়েছন, েযেহতু কুরআন ও সু �ায় তার ফিজলত রেয়েছ।
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মসিজেদ আকসার যত ফিজলত আমরা বণর্না কি, তা কখেনা
আ�াহ তা‘আলা বাণীর অনু রূপ হেব ন, িতিন ইরশাদ কেরন:
ۡ
َۡ ۡ
َ ﴿ ُس ۡب
ۡ ٱ� َر ِام إ َ� ٱل ۡ َم
ۡ ى ب َع ۡب ِده ِۦ َ ۡ� ٗ� ّم َِن ٱل ۡ َم
ۡ َ ِي أ
ٓ َ�ّ �ٰ َن
َ
َ
ٰ
ج ِد ٱ�ق َصا
س
د
ج
س
�
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ّ ّ�َِي َ� ٰ َر ۡ� َنا َح ۡو َ ُ�ۥ ل ُِ� َ� ُهۥ م ِۡن َء َا�ٰت َِنا ٓۚ َّ ُهۥ ُه َو
ُ يع ۡٱ�َ ِص
ُ لسَ ِم
: ﴾ ]ﻻﺮﺳاء١ �
ِن
ِ
[١
“পিব� মহান েস স�া, িযিন তাঁর বা�ােক রােত িনেয় িগেয়েছন
আল মাসিজদু ল হারাম েথেক আল মাসিজদু ল আকসা পযর্, যার
আশপােশ আিম বরকত িদেয়িছ, েযন আিম তােক আমার িকছু
িনদশর্ েদখােত পাির। িতিনই সবর্ে�াত, সবর্��”। 107
106F

মসিজেদ আকসার যিদ এ ছাড়া অনয্ েকান ফিজলত না হ,
তবুও যেথ� িছল। এেত যাবতীয় বরকেতর �মাণ রেয়েছ। কারণ
যার চারপােশ বরকত রেয়েছ, তােত অবশয্ই ি�গুণ বরক
আেছ। মসিজেদ হারাম ও মসিজেদ রাসূ ল বয্তীত অনয্ান
মসিজেদর ওপর তার ে���ও একিট বরকত।
সবর্েশেষ আমােদর িজজ্ঞ...
িকভােব বলা হয় মসিজেদ আকসা আসমােন! অথচ নবী সা�া�াহু
‘আলাইিহ ওয়াসা�াম তা জয় করার সু সংবাদ িদেয়েছন! এবং
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সূ রা ইসরা: আয়াত নং: (১)
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তার ফিজলত বণর্না করেছন এভাে: “মসিজেদ আকসা সালােতর
জনয্ সু�র জায়গ”?!
িকভােব বলা হয় মসিজেদ আকসা আসমােন! অথচ আ�াহ তার
চারপােশ বরকত দান কেরেছন, বরকত শ�িট কুরআনু ল কািরেম
িফিলি�ন ও বায়তুল মাকিদেসর জনয্ সাত বার বয্বহার কর
হেয়েছ। আসমান েতা পুেরাটাই বরকতময়?!
িকভােব বলা হয় মসিজেদ আকসা আসমােন! অথচ নবী সা�া�াহু
‘আলাইিহ ওয়াসা�াম তার সাহািবেদর বলেছন, যখন তারা ��
কেরিছল: েকানিট উ�ম, মসিজেদ রাসূ লু�াহ না বায়তুল
মাকিদস? িতিন বেলন: “আমার এ মসিজেদ এক সালাত েসখােন
চার সালােতর বরাবর”?!
িকভােব বলা হয় মসিজেদ আকসা আসমােন!

অথচ েসখােন

মুসিলেমর সালােতর সাওয়াব বিধর্ত হয়। সাহাবােয় েকরাম
েসখােন সফর কেরেছন। মসিজেদ আকসাই সাহাযয্ �া�
মুজািহদেদর আবা�ল, মুিমনেদর িনরাপদ জায়গা এবং হাশর ও
পুনরু�ােনর �া?!
িকভােব বলা হয় মসিজেদ আকসা আসমােন! অথচ তা নবীেদর
িঠকানা, তাওহীেদর দাওয়ােতর পূ ণয্ভূি?! েসখােন আ�াহর নবীর
ইসরা হয়, েসখান েথেক িতিন ঊ�র আকােশ গমন কেরন?! নবী
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সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন: “ দ�াল েসখােন �েবশ
করেত পারেব না, মুসিলমগণ েসখােন আ�য় িনেব”?!
িকভােব বলা হয় মসিজেদ আকসা আসমােন! অথচ হািদেস ��
এেসেছ মসিজেদ হারােমর পর দু িনয়ার বুেক ি�তীয় মসিজদ
মসিজেদ আকসা?! আবু যর রািদয়া�াহু আনহু েথেক বিণ, িতিন
বেলন: “আিম বললাম েহ আ�াহর রাসূ ল, সবর্�থম দুিনয়ার বুেক
েকান মসিজদ িনমর্াণ হ? িতিন বেলন: মসিজদু ল হারাম। িতিন
বেলন: আিম বললাম: অতঃপর েকানিট? িতিন বেলন: মসিজেদ
আকসা। আিম বললাম: উভেয়র মােঝ বয্বধান ক? িতিন বেলন:
চি�শ বছর, অতঃপর েযখােনই েতামার সালােতর সময় হয়
সালাত আদায় কের নাও, এেতই ফিজলত”। 108
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িকভােব বলা হয় মসিজেদ আকসা আসমােন! অথচ “সফর করা
যােব না” হািদসিট িবশু� ও মুতাওয়ািতর। একদল সাহািব েথেক
বিণর্, যােদর েথেক িনভর্রেযাগয্ বণর্নাকারীগণ বণর্না কেরে
সকল উ�ত যার ওপর একমত। আজ পযর্� সালা-ফালাফ
সবাই তার ওপর আমল কেরেছন?!

108

বু খাির, হািদস নং: (৩৩৬৬), সিহহ বু খাির, �কাশক দারুস সালা, িরয়াদ।
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েকান মুসিলেমর অ�ের সে�হ েনই, মসিজেদ আকসাই মসিজেদ
কুদস। েসখােন নবী সা�া�াহু

‘আলাইিহ ওয়াসা�ােমর ইসরা

হেয়েছ।
িকভােব বলা হয় মসিজেদ আকসা আসমােন!

অথচ আমােদর

জানা েনই, েকান সাহািব মসিজেদ আকসা অথর্ আসমােনর েকান
মসিজদ বুেঝেছন। মসিজেদ আকসার অথর্ নবী সা�া�াহ
‘আলাইিহ ওয়াসা�াম এ মসিজদই বেলেছন। যারা মসিজেদ
আকসার িযয়ারত করেতন, তারা নবী সা�া�াহু

‘আলাইিহ

ওয়াসা�ােমর বাণীর সতয্তা �ীকার করেতন। আ�াহ ত

‘আলা

নবী সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম স�েকর্ বেল:
ٞ ۡ  إ ِ ۡن ُه َو ِ� َّ َو٣ ٓلۡهَوَى
ٰ
ٰ َ ُ� ي
[٤ ،٣ :  ﴾ ]ﻨﻟﺠﻢ٤ �و
﴿ َو َما يَن ِط ُق َع ِن

“আর েস মনগড়া কথা বেল না। তােতা েকবল ওহী, যা তার
�িত ওহীরূে ে�রণ করা হয়”। 109
108F

িকভােব বলা হয় মসিজেদ আকসা আসমােন! অথচ এেকর পর
এক উ�েত মুসিলমার সবাই জােন েয, মসিজেদ কুদস-ই
মসিজেদ আকসা, অনয্ েকান মসিজদ তােদর ক�নােতও েনই
তাই ইহুিদ গেবষ, যারা তােদর অ�জ �াচয্িবদ েলখক ও
রােফিজেদর নয্ায় কথা বেল, তােদর সবাইেক আমরা বিল:

109

সূ রা আন-নাজম: (২-৩)
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েকান সাহািব, তােবিয় ও মুসিলম উ�াহর েকান আেলম
আপনােদর নয্ায় বেলনিন। তারা আয়াত ও হািদস েথেক মসিজেদ
আকসা �ারা বায়তুল মাকিদসই বুেঝেছন। েচৗ�শত বছর েথেক
আজ পযর্� সকল সাহাি, তােবিয়, মুহাি�স, ফিকহ ও আেলম এ
অথর্ই �হণ কেরেছ, েকউ অ�ীকার কেরনিন। অতঃপর
আপনােদর আিবভর্া হল, যারা মেন কেরন মসিজেদ আকসা
আসমােনর একিট মসিজদ!
আপনারা যতই িমথয্ার িবষ বা� ছড়া, কখেনা সফল হেবন না।
শাম েদশ িবজেয়র পূ েবর্ মুসিলমেদর অ�র তার িবজেয়র জনয
উ�ু খ িছল। সাহাবােয় েকরাম বুঝেতন কুরআনু ল কািরেম পিব�
ভূ িমর অথর্ কুদস ও িফিলি�েনর ভূিম
আ�াহ তা ‘আলার �শংসা করিছ আমরা িনেজরা মসিজেদ
আকসার নামকরণ কিরিন, বরং তার নামকরণ কেরেছন
‘আলা। রাসূ লু�াহ সা�া�াহু

সবর্ে�াতা ও সবর্��া আ�াহ 

‘আলাইিহ ওয়াসা�ােমর ইসরা মসিজেদ হারাম েথেক বায়তুল
মাকিদস পযর্� হেয়িছ, এটা আমােদর ধারণা নয়, বরং অকাটয্
সতয। আ�াহর কালাম ও নবী সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�ােমর
সু �েত তার �� �মাণ রেয়েছ।
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সবর্েশ:
মসিজেদ আকসার ফিজলত ও তার মযর্াদার বয্াপাের আমােদ
অ�ের েকান সে�হ েনই। আয়ােত েয মসিজেদ আকসার উে�খ
রেয়েছ হুবহু েস মসিজদই বায়তুল মাকিদেস িবদয্মান। ি
িশয়ারা মসিজেদ আকসােক েস নজের েদেখ না, েয নজের
আহেল সু �াহগণ েদেখন। তােদর অেনেক মসিজেদ আকসা ও
কুদেসর ফিজলেতর �ীকৃিত িদেতই নারাজ। কারণ মসিজেদ
আকসার িবজয় কেরেছন ওমর ইব্ নুল খা�া, উমাইয়া খিলফাগণ
তার সং�ার কেরন নতুনভােব । সালাহুি�ন আইয়ূবী পুনরায় তা

�ুেসডেদর হাত েথেক মু� কেরন । এবং তােদরেক মুসিলম েদশ
েথেক িবতািড়ত কেরন।
মসিজেদ আকসা স�েকর্ িশয়ােদর িতনিট দৃি� ভ�:
এক: তােদর ধারণা মসিজেদ কুদস মসিজেদ আকসা নয়, বরং
সূ রা ইসরার আয়ােত উে�িখত মসিজদ বায়তুল মামুর, যা চতুথর্
আসমােন িবদয্মা, েসখােনই নবী সা�া�াহু

‘আলাইিহ

ওয়াসা�ােমর ইসরা হেয়েছ!
তােদর ধারণা িফিলি�েন অবি�ত মসিজেদ আকসা অনয্তম
িতনিট মসিজেদর অ�ভুর্� ন, েযখােন সফর করা ৈবধ। িশয়ারা
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বেল উমাইয়ারা এ মসিজদ িনমর্াণ কের তার পিব�তা �চার কের
ও মানু ষেদরেক েসখােন হেজর িনেদর্শ েদ

। উমাইয়ারা তার

িযয়ারেতর জনয্ অেনক হািদস ৈতির কে । রাজৈনিতক কারেণ
িশয়া েনতৃবৃ � মসিজেদ আকসােক পিব� বেলন, আিকদার জনয্
নয়।

দু ই: তােদর েকউ মেন কেরন, যিদও িনভর্রেযাগয্ িকত,
তাফিসর ও ইিতহাস েথেক �মািণত েয, মসিজেদ আকসা �কৃত
পেক্ষ আসমােনর একিট মসি, তবুও িফিলি�েন অবি�ত
মসিজেদ আকসার মযর্াদা কম ন, তার ওপর হামলা েমাকােবলা
করা ও তােক মু� করার গুরু� অপিরস, েযেহতু মুসিলমেদর
একিট মসিজদ। িক� মসিজেদ কুফা, কারবালা ও কুম মসিজেদ
আকসা েথেক অিধক ফিজলেতর অিধকারী।
িতন: তােদর কােরা ধারণা, মসিজেদ কুদসই মসিজেদ আকসা,
যার উে�খ সূ রা ইসরার �থেম আয়ােত রেয়েছ। অনয্ানয
মসিজেদর ওপর তার মযর্াদা ও ে��� রেয়েছ মসিজেদ হারা,
মসিজেদ নবী ও মসিজেদ কুফা বয্তী! তেব মসিজেদ কুফা,
কারবালা ও অনয্ানয্ পিব� �ানসমূেহর সামেন মসিজেদ আকসা
ফিজলত উে�খ করা যােব না।
তােদর িতনিট অিভমত েথেক �মািণত হয়, মসিজেদ কুফা,
মসিজেদ কারবালা, হুসাইেনর কবর ও কু�া সােমরা মসিজেদ
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আকসা েথেক অিধক ফিজলতপূ ণর্। েহাক তা আসমােন বা
জিমেন! এখােন আমােদর আ�যর্ লাে, ষড়যে�র আশ�া দানা
বাঁেধ ও �� ৈবপরীতয পিরলিক্ষত ...
আ�াহর িনকট পানাহ চাই। আশা কির তােদর সামেন আমরা
সতয্ তুেল ধরার তাওিফক েপেয়িছ ও তােদর ধারণাগুেলা খ�
করেত সক্ষম হেয়ি
সবর্েশষ আ�াহর িনকট �াথর্না কর, িতিন আমার এ আমাল
সু �রভােব কবুল করুন এবং একমা� তার জনয্ই �হণ করু
যিদ ভাল কির আ�াহর পক্ষ েথ, আর যিদ খারাপ কির, আমার
ও শয়তােনর পক্ষ েথ...
সকল �শংসা দু ’জাহােনর রব আ�াহ তা‘আলার জনয্

সমা�
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