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 বায়‘আত মাসজিদ 

   

প্রথমমত  মসজিলদ বায়‘আলতর পজরচয়  

মসজিদজি িামরাসমূলহর ডালন অবতরণস্থ মসজিলদ হারালমর জদলক ধাজবত, ব্রীলির পালবে জমনার জনকলি অবজস্থত। 

িামরালয় আকাবা হলত প্রায় ৫০০ জমিার দূরলে। মসজিদজি জিল িাবালল সাবীলরর ককালনা এক ঘাজিলত। িামরাত 

ও পাবেবতেী এলাকা বজধেত করার ফলল মসজিদ পাহাড় কথমলক বাইলর পৃথমক হলয় যায় এবং িামরালতর ব্রীলির কেষ 

প্রালে জিলয় জমজলত হয়। 

কজথমত আলি কয, মসজিদজি আবু িাফর আল মানসূর ১৪৪ জহিরী/৭৬১ জিস্টালব্দ বা বলা হয় অনয ককউ ২৪৪ 

জহিরীলত জনমোণ কলরন। অতঃপর বহুবার সংস্কার হয়। বতেমান জনমোণ অবস্থা সুলতান আবু্দল মিীদ আল-

উসমানীর প্রায় ১২৫০ জহিরীলত। মসজিদজি লম্বা আকৃজতর তার দদঘে পূবে-পজিম প্রায় ২৫ জমিার ও প্রস্থ উত্তর-

দজিণ প্রায় ১৫ জমিার। আয়তন ৩৭৫ জমিার। তার দু’জি উনু্মক্ত চত্ত্বর রলয়লি। একজি জকবলার জদলক এবং জিতীয়জি 

মসজিলদর কেষ প্রালে। কসগুললা বতেমান মসজিদ ভূজম হলত জকিু উচ্চ স্থান জবলেষ িাড়া আর জকিুই কনই। 

(আলফালকহীর তারীলে মক্কা  ৫/২০ প্রভৃজত গ্রন্থ) 

জিতীয়ত  মসজিদজির হাকীকত বা রহসয   

বলা হয় মসজিদজি কসই স্থালন জনজমেত কযোলন নবুয়যলতর িাদেতম বিলর প্রথমম বায়‘আলত আকাবা সম্পন্ন হয়। 

যালত আনসারীিণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইজহ ওয়াসাল্লালমর জনকি তাাঁর চাচা আব্বাস ইবন আবু্দল মুত্তাজললবর 

উপজস্থজতলত বায়‘আত কলর থমালকন। জিতীয় বায়‘আত হলয় থমালক নবুওয়যলতর ত্রলয়াদে বিলর। 

কা‘ব ইবন মাললক রাজদয়াল্লাহু আনহু বললন, আমরা আমালদর মুেজরক হািী সম্প্রদালয়র সালথম কবর হলাম। সালাত 
আদায় করলাম, জ্ঞানািেন করলাম। এমতাবস্থায় আমালদর বলয়াজিষ্ঠ ও কনতা জিললন বারা ইবন মা‘রুর। ...তারপর 

কেলষ বললন, আমরা হলির িলনয কবর হই। আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইজহ ওয়াসাল্লালমর সালথম আইয়যালম 

তােরীলকর (জিলহলির ১১, ১২ ও ১৩) মাঝা-মাজঝলত আল- ‘আকাবায় জমজলত হওয়ার ওয়াদাবদ্ধ হই। যেন আমরা 

হি হলত অবসর হলাম, কসই রাত সমািত হললা, কয রালতর ওয়াদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইজহ ওয়াসাল্লাম 

আমালদরলক দান কলরজিললন। সুতরাং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইজহ ওয়াসাল্লালমর ওয়াদা পূরলণর িনয আমরা 

আমালদর কালফলা কথমলক অজত সংলিাপলণ কবর হলয় ‘আকাবার জনকি এক ঘাজিলত একজত্রত হওয়ার িনয অনুপ্রলবে 

করলাম। এ সময় আমরা জিলাম সত্তরিন পুরুষ ও আমালদর সালথম দু’িন মজহলা।’’ (মুসনালদ আহমদ  ৩/৪৬০) 

এ মসজিলদর এ হললা ঐজতহাজসক কপ্রিাপি যার কারলণ এর নামকরণ হয় মসজিলদ বায়‘আত। স্থানজির জবলেষ 

ককান ফযীললতর কারলণ তা চয়ন করা হয় জন। অবেয এ ঘাজিজি জিল জমনার সবলচলয় জনরাপদ ও জনকিতম স্থান, 

কযোলন হািীিণ অবতরণ কলরন। এ বায়‘আত জিল আইয়যালম তােরীলকর (জিলহলির ১১, ১২ ও ১৩ তাজরলের) 

মাঝোলন। 
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প্রথমম েতাজব্দ পযেে কসোলন ককান মসজিদ জিল না, অবেয ককালনা ককালনা ঐজতহাজসক এই মসজিদ জিতীয় েতাজব্দর 

মাঝা-মাজঝলত জনমোলণর কথমা উলল্লে কলরলিন। (তাজরেুল কাভীম  ৫/৩০৯-৩১২) 

ইমাম ইবন তাইজময়যা রহ. বললন, আনসারীিণ লাইলাতুল আকাবায় কসই উপতযকায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইজহ 

ওয়াসাল্লালমর জনকি বায়‘আত কলরন যা িামরালয় আকাবার জপিলন অবজস্থত, ককননা এজি এমন এক জনচু স্থান, যা 

জমনা হলত জনকলি এবং আে-পালের কলাকিলনর দৃজির আড়ালল। কসই সত্তরিন আনসার তালদর মুেজরক 

সম্প্রদালয়র সালথম হি কলরন তেনও মানুষ ইসলালমর পূলবে ও পলর মক্কায় হি করত, কসই সুবালদ তারা তালদর 

সম্প্রদালয়র সালথম হি করলত এলস জমনায় অবতরণ কলরন। অতঃপর তারা উক্ত রালত কসই স্থালন িমন কলরন। তা 

জনকিতম ও জনরাপদ হওয়ার কারলণ, না তার ককালনা ফযীলত রলয়লি কস িনয। স্থানজির জনিস্ব ককালনা জনধোজরত 

ফযীলত রলয়লি কস উলেলেয তারা কসোলন যান জন। একারলণই পরবতেীলত জহিরলতর পর যেন নবী সাল্লাল্লাহু 

আলাইজহ ওয়াসাল্লাম ও তাাঁর সাহাবালয় ককরাম হি সম্পাদন কলরন তারপর তারা আর কসোলন যানজন ও জযয়ারত 

কলরন জন। 

কসোলন কয মসজিদ জনমোণ হলয়লি তা মূলতঃ নতুন একজি মসজিদ। এমন জক মসজিলদ হারাম বযতীত মক্কা ও তার 

আে-পালে যত মসজিদ রলয়লি সবগুজলই নব জনজমেত এবং স্বয়ং জমনালতও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইজহ ওয়াসাল্লালমর 

যুলি ককালনা জনজমেত মসজিদ জিল না।’’ (মািমু‘ ফাতাওয়া  ১৭/৪৭৮) 

জতজন আলরা বললন, অনুরূপ কসোলন জনজমেত সমস্ত মসজিদই কযমন  কয মসজিদগুললা িামরালতর জনকি জনজমেত, 

মসজিলদ োলয়লফর পালবের মসজিদ; যালক বলা হয়  ‘িালর মুরসালাত’ কযোলন সূরা মুরসালাত অবতীণে হয়। 

পাহালড়র উপর এক মসজিদ যালক বলা হয়  ‘মাসজিলদ কাবে’ ইতযাজদ। 

এ সব স্থালন সালাত, কদা‘আ বা অনয ককালনা জনয়লত যাওয়ার জবধান নবী সাল্লাল্লাহু আলাইজহ ওয়াসাল্লাম প্রদান 

কলরন জন। 

এ সব স্থালনর ককালনা জকিুলক চুম্বন ও স্পেে করার বযাপারজি স্পি। তা জনকৃিতম জবদ‘আত। এগুললা নবী সাল্লাল্লাহু 

আলাইজহ ওয়াসাল্লালমর দীলনর ককালনা অংে নয়। 

হি, উমরা ও জযয়ারত জবষলয়র কজতপয় কলেক মক্কা ও তার আে-পালের মসজিদগুললার জযয়ারত করা মুস্তাহাব 

উলল্লে কলরন। আজম আমার প্রথমম িীবলন হি করার পূলবে একজি হলির বই জললেজিলাম তালত উলামালয় জকরালমর 

এ বযাপালর মতামতগুজলও িমা কলর কপে কজর। আমালদর জনকি তারপর স্পি হলয় যায় কয, যা জকিু এ জবষলয় 

ঘলি থমালক সব জকিুই নবাজবসৃ্কত জবদ‘আত। যার েরী‘আলত ককালনা জভজত্ত কনই। জনিয়ই মুহাজির ও আনসারিলণর 

মহান পূবেসূরীিণ এর ককালনা জকিুই কলরন জন। জ্ঞান ও জহদায়ালতর ইমামিণ এগুললা কথমলক জনলষধ কলরন। 

মসজিলদ হারামই একমাত্র মাসজিদ যার উলেলেয ভ্রমন, জযয়ারত, সালাত, কদা‘আ োওয়াফ ইতযাজদ ইবাদলতর িনয 

জবজধবদ্ধ। 

অতএব, মসজিলদ হারাম বযতীত মক্কার ককালনা োস মসজিদ কনই যার উলেলেয জবলেষভালব জযয়ারত জবজধবদ্ধ। 

ককালনা মসজিলদ জিলয়ই অনাথমেক ভীড় করাও উজচৎ নয়। ককালনা ককালনা মানুষ যা কলর থমালক কস মসজিদগুললালত 

কযমন কদা‘আ, সালাত ইতযাজদ। যজদ কবচারািণ এগুজল মসজিলদ হারালমই করত, তলব তালদর িনয তা কতইনা 
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উত্তম হলতা; বরং তা েরী‘আতসম্মত সুন্নাত। পিােলর অনয মসজিলদ ফযীলত পাওয়ার িনয যা জকিু করা হয় 
কসগুললা েরী‘আত পজরপন্থী জবদ‘আত। (ইকতিিাউস জসরাত আল-মুস্তাজকম  ২/৩৩৮) 

তৃতীয়ত  ককালনা ককালনা হািী এোলন কযসব েরী‘আত পজরপন্থী জবষলয় জলপ্ত হয়  

মসজিলদ বায়‘আলত ককালনা ককালনা হািী কবে জকিু জবদ‘আত ও সুন্নাত পজরপন্থী কলমে জলপ্ত হয়, তারা কযন তা হলত 

সতকে হন কসিনয জনলে তার জকিু উলল্লে করা হললা  

১।  কস মসজিদগুললালত কনকীর উলেলেয যাওয়া ও তার জবলেষ পজবত্রতা ও দবজেিযর ধারণা রাো। 

২। অনয মসজিদ কথমলক এর সালালতর ফযীলত কবজে জববাস করা। 

৩। কসোলন জিলয় েুব কলর কদা‘আ করা। 

৪। তার কভতলর জিলয় সজম্মজলতভালব কদা‘আয় জলপ্ত হওয়া। 

৫। তার কদয়ালল কলো-কলজে করা। 

৬। তার কদয়াললর বরকত গ্রহণ ও তার দরিা স্পেে করা এবং তার ধুলা-বাজল গ্রহণ করা। 

৭।  কসোলন জবজভন্ন মযালসি কলো, িাকা-পয়সা কদয়া, জচত্র বা সুতা-কনকড়া জবজভন্ন জববালস স্থাপন করা। 
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