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ভূিমকা: 

সকল �শংসা দু’জাহােনর রব আ�াহ তা‘আলার জনয্ সালাত ও 

সালাম সেবরাাম রাসূল, আমােদর নবী মুহা�দ এবং তার পিরবার 

ও সকল সাহািবেদর ওপর্ অতঃপর, 

ইসলাম ও মুসিলেমর দৃি�েত মসিজেদ আকসার মযরাদার িববেয় 

আমার েলখার উেদযাােক অেনেক অযযা  ম বযয় ও 

অ�েয়াজনীয় মেন করেবন্ 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 েনই্ আ�াহ তা ‘আলার �� বাণী, নবী 

সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�ােমর িবশু হািদস ও উ�েতর ইজমা 

সবখােন রেয়েছ মসিজেদ আকসার ে �ে�র �মাণ। 
তেব আমার দৃঢ় িব�াস বকযমাণ িনব� পাঠ কের, পাঠকবার যখন 

�কৃত বা�বতা স�েকর অবাত হেবন, অবশযই এ িববেয় আমার 

েলখার উেদযাােক িতিন �াাত জানােবন্ িনিিত িতিন একিট 

স�দােয়র �তারণা স�েকর অবিহত হেবন, যােদর মুেখ 

মসিজেদ আকসা ও েমরােজর পিব� ভূিম রকার ে াাান, যারা 

িফিলি�িন দুবরল জনাণ ও তােদর পিব� িনদশরনসমূহ রকার 

দািবদার! 
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তাই জররী হেয়েছ মসিজেদ আকসার মযরাদা রকা করা, এবং 

িশয়ােদর �ামাণয ও িনভররেযাায ্  েযেক মসিজেদ আকসার 

�কৃত �রপ �কাশ কের তােদর ভভামীর মুেখাশ উেোান করা্ 

তােদর িকতােব তারা িলেখেছ মসিজেদ আকসার বতরমান 

অব�ােনর েকান মূলয েনই, বরং �কৃত মসিজেদ আকসার 

অব�ান আসমােন! িফিলি�েন অবি�ত মসিজেদ আকসােক 

মসিজেদ কুদস বেল সাধারণ জনাণেক েধাঁকা েদয়া হে�!! 

আমরা এসব বািতল ধারণার অসারতা �মাণ কের িশয়ােদর 

বড়য� ও িমযযার মুেখাশ উেোান করার আ�াণ ো�া কেরিছ, 

েযন আমােদর কযা ও েলখার �ারা সতয �কাশ পায়, িমযযার 

আবরণ দূরীভূত হয়্ সবাই েজেন েনয় িশয়ােদর বড়য� ও 

েধাঁকার দীঘর ফাঁদ, যা িদেয় তােদর েলখা পিরপূণর! 

আমােদর ােববণা ও অনুস�ােনর মাধযেম আমরা �মাণ কেরিছ 

েয, যারা মসিজেদ আকসার মযরাদার বযাপাের �  তুেলেছ,- 

িবেশব কের ইহিদ ও পািােতযর িশকায় িশিকত কতক েলখক- 

তারা িশয়ােদর �ামাণয ্ সমূেহর বােনায়াট ও উউট তেযযর 

ওপর িনভরর কেরেছ্ তােদর উেেশয এসব বা� তযয �ারা 

আমােদর দৃঢ়তা ও অকাটয িব�াসেক নড়বেড় করা ও আমােদর 

অ�র েযেক মসিজেদ আকসার মযরাদা মুেছ েফলা্ 
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এখােন আিম বলেত াাই, আমার এ েলখার উেেশয উ�েতর 

একতা, ইসলােমর পিব� িনদশরনসমূেহর ওপর মুসিলেমর  কয ও 

মুসিলেম মুসিলেম ইোহাদ �িত�া করা্ এবং মুসিলম উ�ার 

অ�ের েসসব মনীবীেদর মহ�ত দৃঢ় করা, যােদর হােত আ�াহ 

এসব পিব� ভূিমর িবজয় দান কেরেছন । িশয়ােদর ্ে  বিণরত 
িমযযা ও উউট তেযযর ওপর িভিা কের যখন ব  পেযর অনুসারী 

ইহিদ ও �াাযিবদ পািােতযর �েফসরাণ বায়তুল মাকিদসেক 

অস�ান করার অসৎ উেেেশয েমেতিছল, তখন এ মনীবীাণ 

তােদর যা�া েরাধ কেরিছেলন্ তাই মসিজেদ আকসা স�েকর 

সে�হ ও িববাি� সৃি�কারী এসব বণরনার অসারতা �কাশ কের 

দিলল ও �মাণ �ারা মসিজেদ আকসার মযরাদা �মাণ করা 

অপিরহাযর হয়্ সকল �শংসা দু’জাহােনর রব আ�াহ তা ‘আলার 

জনয্ 

 

তােরক আহমদ িহজাযী্ 
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িশয়ােদর ্ সমূেহ িমযযাাার 

 

“মসিজেদ আকসা েকাযায়?” িশয়ােদর আ�ামা ‘জাফর মুরতাযা 

আল-আেমিল’ িলিখত িকতােবর একিট িশেরানাম ।0

1 এ িশেরানােম 

িতিন িলেখেছন: “আমােদর সামেন মসিজেদ আকসা স�েকর 

অেনক সতযতা �কাশ েপেয়েছ্ �কৃত সতয হে� মসিজেদ 

আকসা িফিলি�েন েনই”! িতিন �াুর বাণী ও বণরনার উে�খ কের 

িমরােজর ঘটনার অপবযাখযা কেরন্ িশয়ােদর েমেিলক ্ , 

ইিতহাস ও তাফিসেরর বরাত িদেয় িতিন �� েঘাবণা কেরন: 

মসিজেদ আকসা আসমােন! 

িতিন আেরা �� কেরন, মসিজেদ আকসা আসমােনর একিট 

মসিজদ! মসিজেদ কুদস মসিজেদ আকসা নয়, েযমন সাধারণ 

মানুেবর ধারণা! 

                                                           
1 জাফর মুরতাযা আল-আেমিল ১৯৪৫ইং সেন দিকণ েলবানেন জাবােল আেমল 

অ�েল জে ্হণ কেরন্ িতিন নাজাফ ও কুম শহের জানাজরন কেরন্ তার 

�িসু ্  “আস-সািহহ িমন িসরািতন নাবীয়যীল আ’যম”্ 
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আেমিল “আস-সািহহ িমন িসরািতন নাবীয়যীল আ’যম” 1

2 ্ে  

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 াারপােশ আ�াহ বরকত দান কেরেছন, �কৃত পেক তার 

ওজুদ আসমােন”!2

3 

“আেমিল” আেরা েযাা কেরন: “মসিজেদ আকসা আসমােন, 

েসখােন ইসরা হেয়েছ, তার াারপােশ আ�াহ বরকত দান 

কেরেছন” 3্

4 

সূরা ইসরায় বিণরত জিমেন [িফিলি�েন] ইহিদেদর দু’বার ফযাসাদ 

সৃি�র ঘটনা ও মসিজেদ কুদসই মসিজেদ আকসার দিলল উে�খ 

কের বেলন: “এসব ধারণা �সূত” । এরপর বেলন: এসব তােদর 

                                                           
2 এ িকতাব িলেখ িতিন “েলখকেদর জনয বরাে ইরানী পুররার” লাভ কেরন্ 

ইরােনর ে�িসেড� আহমািদ েনজাদ িনেজ তােক স�ািনত কেরন! অযা 

িমযযাাার, অপবযাখযা, মসিজেদ আকসা স�েকর িববাি� ছড়ােনা ও আসমােন 

মসিজেদ আকসা বলার কারেণ বইিট িনিবু ও বােজয়া� হওয়ার উপযু� িছল! 
3 “আস-সািহহ িমন িসরািতন নাবীয়যীল আ’যম”: (৩/১০৬) 
4 “আস-সািহহ িমন িসরািতন নাবীয়যীল আ’যম”: (৩/১২৮, ১২৯) 
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�াারণা যারা মেন কের মসিজদ অযর বায়তুল মাকিদেস মজুদ 

মসিজেদ আকসাই।4

5 

িতিন েয তেযযর ওপর িভিা কের বেলেছন মসিজেদ আকসা 

আসমােন িবদযমান, তার একিট মাজিলিস িলিখত “িবহারল 

আনওয়ার”5

6 ্ে র বণরনা: “আবু আ�ু�াহ আলাইিহস সালাম 

েযেক বিণরত, িতিন বেলন: আিম তােক ফিজলতপূণর মসিজদ 

স�েকর িজজাসা করলাম, িতিন বলেলন: মসিজেদ হারাম ও 

মসিজদুর রাসূল্ আিম বললাম: আিম আপনার ওপর উৎসার 

মসিজেদ আকসা? িতিন বলেলন: মসিজেদ আকসা আসমােন, 

েযখােন রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�ােমর িমরাজ 

সংািঠত হেয় িছল্ আিম বললাম: মানুেবরা মেন কের বায়তুল 

মাকিদসই মসিজেদ আকসা? িতিন বলেলন: কুফার মসিজদ তার 

োেয় উাম”! 

এখােন আমােদর িজজাসা: মসিজেদ আকসা স�েকর আেমিলর 

ব�বয িশয়ােদর দৃি�েত উউট ও িবদআত, না এটাই তােদর দৃঢ় 

ও �িতি�ত আিকদা?! এ �ে র উার অনুস�ােন আমরা তােদর 

তাফিসর ্ গেলা েদখব, মসিজেদ আকসা েকাযায়?! 

                                                           
5 “আস-সািহহ িমন িসরািতন নাবীয়যীল আ’যম”: (৩/১৩৯) 
6 িবহারল আনওয়ার িলল মাজিলিস: (২২/৯০) 
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িশয়ােদর তাফিসের মসিজেদ আকসার অব�ান 

১. তাফিসরস সািফ: 

িশয়ােদর মুফাসিসর “আল-ফােয়দ আল-কাশািন” িলিখত 

“তাফিসের সািফ”েত আ�াহ তা‘আলার বাণী: 

ِيٓ  ُسۡبَ�ٰنَ  ﴿ َّ ىٰ  � َ�ۡ
َ
ۡقَصا �لَۡمۡسِجدِ  إَِ�  �ۡ�ََرامِ  �لَۡمۡسِجدِ  ّمِنَ  َ�ۡٗ�  بَِعۡبِدهِۦ أ

َ
�ۡ� 

ِي َّ ٓۚ  ِمنۡ  لُِ�َِ�ُهۥ َحۡوَ�ُۥ َ�َٰرۡ�َنا � : ألرسأل  [﴾ ١ �ۡ�َِص�ُ  �لّسِميعُ  ُهوَ  إَُِّهۥ َءاَ�ٰتَِنا
١  [ 

“পিব� মহান েস সাা, িযিন তাঁর বা�ােক রােত  িনেয় িােয়েছন 

আল মাসিজদুল হারাম েযেক  আল মাসিজদুল আকসা   পযর�, যার 

আশপােশ  আিম বরকত িদেয়িছ, েযন আিম তােক আমার  িকছু 

িনদশরন েদখােত পাির্ িতিনই সবরে াতা,  সবর্�া”।6F

7 

এর বযাখযায় িতিন বেলন: “অযরাৎ [তার ইসরা হেয়িছল] আসমােন 

িবদযমান মসিজেদ আকসা পযর�, িবিভ� বণরনা েযেক এটাই 

�মািণত হয়”্7F

8 

এ িসুাে�র পিােত উে�খ কেরেছন: “কুি� বণরনা কেরন একদা 

বােকর আলাইিহস সালাম মসিজেদ হারােম বেস িছেলন্ একবার 

                                                           
7 সূরা ইসরা:  আয়াত নং: (১) 
8 “ফােয়দ আল-কাশািন” িলিখত “তাফিসের সািফ”: (৩/১৬৬) 
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আসমােনর িদেক দৃি� িদে�ন, আেরকবার কাবার িদেক। অতঃপর 
বেলন: 

ِيٓ  ُسۡبَ�ٰنَ  ﴿ َّ ىٰ  � َ�ۡ
َ
ۡقَصا �لَۡمۡسِجدِ  إَِ�  �ۡ�ََرامِ  �لَۡمۡسِجدِ  ّمِنَ  َ�ۡٗ�  بَِعۡبِدهِۦ أ

َ
�ۡ� 

 ]  ١: ألرسأل  [﴾ ١

“পিব� মহান েস সাা, িযিন তাঁর বা�ােক রােত  িনেয় িােয়েছন 

আল মাসিজদুল হারাম েযেক  আল মাসিজদুল আকসা   পযর�”।8F

9 

এ আয়াত িতিন িতনবার পাঠ করেলন, অতঃপর ইসমাইল জুিফ-

র িদেক তািকেয় বেলন: েহ ইরািক, ইরািকরা এ আয়াত স�েকর 

িক বেল? িতিন বেলন: তারা বেল: তােক িনেয় যাওয়া হেয়িছল 

মসিজেদ হারাম েযেক বায়তুল মাকিদস পযর�্ িতিন বলেলন: 

তারা েযরপ বেল েসরপ নয়্ তেব তােক এখান েযেক ওখােন 

িনেয় যাওয়া হেয়িছল, িতিন হাত �ারা আসমােনর িদেক ইশারা 

করেলন এবং বলেলন: উভেয়র মধযবতরী �ান হারাম” 9্F

10 

 

২. তাফিসের নুরস সাকলাইন: 

                                                           
9 সূরা ইসরা:  আয়াত নং: (১) 
10 “ফােয়দ আল-কাশািন” িলিখত “তাফিসের সািফ”: (৩/১৬৬) 
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িশয়া আেলম “হওয়াইিয” 10

11 রিাত “নুরস সাকলাইন” তাফিসর 

্ে  সূরা ইসরার �যম আয়ােতর তাফিসের �াগ� বণরনাগেলা 

উে�খ কের সমযরন �রপ বেলন: সােলম আল-হা�াত েযেক 

বিণরত, িতিন জৈনক বযি� েযেক বণরনা কেরন, িতিন আবু 

আ�ু�াহ আলাইিহস সালাম সূে� বেলন: আিম তােক ফিজলতপূণর 

মসিজদ স�েকর িজজাসা কেরিছ, িতিন বলেলন: মসিজেদ হারাম 

ও মসিজদুর রাসূল্ আিম বললাম: আপনার ওপর আিম উৎসার 

মসিজেদ আকসা? িতিন বলেলন: মসিজেদ আকসা আসমােন, 

রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�ামেক েসখােন িনেয় যাওয়া 

হেয়িছল্ আিম বললাম: মানুেবরা মেন কের মসিজেদ আকসা 

বায়তুল মাকিদস? িতিন বলেলন: “কুফার মসিজদ তার েযেক 

উাম”!11

12 

হওয়াইিয িনজ তাফিসর ্ে  েযাা কেরন: আিল ইব ন ইবরািহম 

বেলন, আমােক বেলেছ খােলদ হাসান ইব ন মাহবুব, িতিন 

মুহা�দ ইব ন সাইয়ার েযেক, িতিন আবু মােলক আযিদ েযেক, 

                                                           
11 স�ূণর নাম: আ�ুল আিল ইব ন জাম ‘আ আল-আরিস আল-হওয়াইিয, মৃত: 

(১১১২)িহ. 
12 তাফিসের নুরস সাকলাইন, আ�ুল আিল আল-হওয়াইিয্ হােশম আল-

মহ�ািত কতরক সংংৃত ও িটকা সংেযািজত: (৩/৯৭), �যম �কাশ: ১৪২৪িহ. 

দারদ তাফিসর- কুম, ইরান্ 
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িতিন ইসমাইল জুিফ েযেক, িতিন বেলন: আিম মসিজেদ বেস 

িছলাম, আবু জাফর অপর �াে� িছেলন। িতিন একবার 
আসমােনর িদেক মাযা তুল েছন, আেরকবার কাবার িদেক্ 

অতঃপর বলেলন: 

ِيٓ  ُسۡبَ�ٰنَ  ﴿ َّ ىٰ  � َ�ۡ
َ
ۡقَصا �لَۡمۡسِجدِ  إَِ�  �ۡ�ََرامِ  �لَۡمۡسِجدِ  ّمِنَ  َ�ۡٗ�  بَِعۡبِدهِۦ أ

َ
�ۡ� 

 ]  ١: ألرسأل  [﴾ ١

“পিব� মহান েস সাা, িযিন তাঁর বা�ােক রােত  িনেয় িােয়েছন 

আল মাসিজদুল হারাম েযেক  আল মাসিজদুল আকসা   পযর�”।12F

13 

এ আয়াত িতিন িতনবার পাঠ করেলন্ অতঃপর আমার িদেক 

িফের বলেলন: েহ ইরািক, ইরািকরা এ আয়াত স�েকর িক বেল? 

আিম বললাম: তারা বেল তােক মসিজেদ হারাম েযেক বায়তুল 

মাকিদস পযর� িনেয় যাওয়া হেয়িছল্ িতিন বেলন: তারা েযরপ 

বেল েসরপ নয়, িক� তােক এখান েযেক ওখােন িনেয় যাওয়া 

হেয়িছল, িতিন হাত িদেয় আসমােনর িদেক ইশারা কেরন, এবং 

বেলন: উভেয়র মধযবতরী হারাম” 1্3 F

14 

 

৩. তাফিসরল আইয়ািশ: 

                                                           
13 সূরা ইসরা:  আয়াত নং: (১) 
14 তাফিসের নুরস সাকলাইন: (৩/৯৮) 
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িশয়া মুফাসিসর ‘আইয়ািশ’ িনজ তাফিসর ্ে  সূরা ইসরার 

শরেত কতক বণরনা উে�খ কেরেছন, যার েযেক �িতয়মান হয় 

মসিজেদ আকসা আসমােন অবি�ত একিট মসিজদ্ িতিন বেলন: 

সােলম আল-হা�াত েযেক বিণরত, িতিন জৈনক বযি� েযেক, িতিন 

আবু আ�ু�াহ েযেক বণরনা কেরন্ আিম তােক ফিজলতপূণর 

মসিজদ স�েকর িজজাসা কেরিছ, িতিন বেলন: মসিজেদ হারাম 

ও মসিজদুর রাসূল্ আিম বললাম: আপনার ওপর আিম উৎসার 

মসিজেদ আকসা? িতিন বলেলন: মসিজেদ আকসা আসমােন, 

রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�ােমর ইসরা েসখােনই 

হেয়েছ্ আিম বললাম: মানুেবরা বেল বায়তুল মাকিদসই মসিজেদ 

আকসা? িতিন বলেলন: মসিজেদ কুফা তার েযেক উাম?14

15  

 

৪. আল-বুরহান িফ তাফিসিরল কুরআন: 

বাহরািন “আল-বুরহান িফ তাফিসিরল কুরআন” ্ে  এবং অপর 

িশয়া মুফাসিসর তাবাতাবািয় “তাফিসরল িমযান” ্ে   িশয়ােদর 

অিধকাংশ তাফিসর ্ে  বিণরত বণরনাগেলা উে�খ কেরেছন, যা 

েযেক �িতয়মান হয় মসিজেদ আকসা আসমােন অবি�ত একিট 

                                                           
15 তাফিসরল আইয়ািশ, িল মুহা�দ ইব ন আইয়াশ আস-সালািম, আস-

সামারকাি�্ তাহিকক কেরেছন হােশম আল-মুহা�ািত: (২/৩০২), �যম 

�কাশ ১৪১১িহ.  
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মসিজদ্ সােলম আল-হা�াত েযেক বিণরত, িতিন জৈনক বযি� 

েযেক, িতিন আবু আ�ু�াহ েযেক বণরনা কেরন্ আিম তােক 

ফিজলতপূণর মসিজদ স�েকর িজজাসা কেরিছ, িতিন বেলন: 

মসিজেদ হারাম ও মসিজদুর রাসূল্ আিম বললাম: আপনার 

ওপর আিম উৎসার মসিজেদ আকসা? িতিন বলেলন: মসিজেদ 

আকসা আসমােন, েসখােনই রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ 

ওয়াসা�ােমর ইসরা হেয়িছল্ আিম বললাম: মানুেবরা বেল 

বায়তুল মাকিদসই মসিজেদ আকসা? িতিন বলেলন: মসিজেদ 

কুফা তার েযেক উাম? 15 F

16 

 

৫. বায়ানুস সাআদাহ: 

সুলতানুল জানাবািয “বায়ানুস সা‘আদাহ িফ মাকামািতল ইবাদাহ” 

্ে  সূরা ইসরার �যম আয়ােতর তাফিসর সং া� বাণীগেলা 

জমা কের বেলন: 

ِيٓ  ُسۡبَ�ٰنَ  ﴿ َّ ىٰ  � َ�ۡ
َ
ۡقَصا �لَۡمۡسِجدِ  إَِ�  �ۡ�ََرامِ  �لَۡمۡسِجدِ  ّمِنَ  َ�ۡٗ�  بَِعۡبِدهِۦ أ

َ
�ۡ� 

 ]  ١: ألرسأل  [﴾ ١

                                                           
16 আল-বুরহান িফ তাফিসিরল কুরআন, িল হােশম আল-বাহরািন: (৪/৫২২), 

�যম �কাশ: ১৪১৯িহ. ১৯৯৯ইং 
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“পিব� মহান েস সাা, িযিন তাঁর বা�ােক রােত  িনেয় িােয়েছন 

আল মাসিজদুল হারাম েযেক  আল মাসিজদুল আকসা   পযর�”।16

17 

মসিজেদ আকসা বায়তুল মাকিদেস মজুদ, অযবা াতুযর আসমােন 

মজুদ, যার নাম বায়তুল মামুর্ মসিজেদ আকসা তার পািযরব 

অব�ান, বায়তুল মামুর তার ঊ�রেলােকর অব�ান্ েযমন 

মসিজেদ হারাম তার বািহযক রপ, বায়তুল মামুর তার 

ঊ�রেলাক”।17

18 

ِي َّ  এর [যার াারপােশ আিম বরকত দান কেরিছ]  َحۡوَ�ُۥ َ�َٰرۡ�َنا �

বযাখযায় িতিন বেলন: বায়তুল মাকিদেসর দু’পােশ রেয়েছ শাম ও 

িমসর্ উভয় েদশই িবিভ� িনআমেতর কারেণ অনযানয েদশ 

েযেক আলাদা ৈবিশে�যর অিধকারী ও বরকতময়্ অনুরপ াতুযর 

আসমােন িবদযমান বায়তুল মামুেরর াারপাশও বরকেত 

পিরপূণর”।18F

19 

 

                                                           
17 সূরা ইসরা:  আয়াত নং: (১) 
18 “বায়ানুস সা ‘আদাহ িফ মাকামািতল ইবাদাহ”: (২/৪৩১), িল সুলতান 

মুহা�দ আল-জানাবািয, উপািধ সুলতান আিল শাহ্ ি�তীয় �কাশ: ১৪০৮িহ. 

১৯৮৮ইং. 
19 “বায়ানুস সা‘আদাহ িফ মাকামািতল ইবাদাহ”: (২/৪৩১) 
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এসব বণরনা েযেক আমরা জানলাম িশয়ােদর অিধকাংশ তাফিসর 

্ে র ভাবযমেত মসিজেদ আকসা, েযখােন মুহা�দ সা�া�াহ 

‘আলাইিহ ওয়াসা�ােমর ইসরা হেয়িছল আসমােন অবি�ত বায়তুল 

মামুের একিট মসিজদ । যার নাম মসিজেদ আকসা, মসিজেদ 
কুদেসর নােমর নযায়! 

পাঠকেদর িনেয় এখন িশয়ােদর অনযানয �ামাণয ্ে র িদেক 

মেনােযাা িদব, তাহেল আমােদর িনকট তােদর িব�ােস মসিজেদ 

আকসার �কৃত �রপ আেরা �� হেব। 
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িশয়ােদর �ামাণয ্ে  মসিজেদ আকসার অব�ান 

িশয়ােদর তাফিসর ্ে  মসিজেদ আকসা স�েকর েযরপ বলা 

হেয়েছ, তােদর �ামাণয অনযানয ্ সমূেহ মূলত তারই ি�র� 

হেয়েছ, েযমন: 

 

১. িবহারল আনওয়ার: 

মাজিলিস বণরনা কেরন: আবু আ�ু�াহ েযেক বিণরত, িতিন বেলন: 

আিম তােক ফিজলতপূণর মসিজদ স�েকর িজজাসা কেরিছ, িতিন 

বেলন: মসিজেদ হারাম ও মসিজদুর রাসূল্ আিম বললাম: 

আপনার ওপর আিম উৎসার মসিজেদ আকসা? িতিন বলেলন: 

মসিজেদ আকসা আসমােন, েসখােন রাসূলু�াহ সা�া�াহ 

‘আলাইিহ ওয়াসা�ােমর ইসরা হেয়িছল্ আিম বললাম: মানুেবরা 

বেল বায়তুল মাকিদসই মসিজেদ আকসা? িতিন বলেলন: 

মসিজেদ কুফা তার েযেক উাম?19

20 

 

২. মুনতাহাল আমাল: 

                                                           
20 িবহারল আনওয়ার: (৯৭/৪০৫), িল মুহা�দ বােকর আল-মাজিলিস, তৃতীয় 

�কাশ ১৪০৩িহ. ১৯৮৩ইং. দার ইহইয়াউত তুরািসল আরািব্ 
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আ�াস আল-কুি� “মুনতাহাল আমাল” ্ে  বেলন: “�িসু মত 

অনুযায়ী বায়তুল মাকিদস-ই মসিজেদ আকসা, িক� অিধকাংশ 

হািদস েযেক �মািণত হয় মসিজেদ আকসার অযর বায়তুল মামুর, 

যা াতুযর আসমােন িবদযমান্ বায়তুল মামুরই সবোেয় দূেরর 

মসিজদ”।20

21 [আকসা অযর দূরবতরী] 

 

৩. কােমলুয িযয়ারাত: 

ইব ন কুলুব “কােমলুয িযয়ারাত” ্ে  বণরনা কেরন, আবু 

আ�ু�াহ সােদক আলাইিহস সালাম েযেক বিণরত, িতিন বেলন: 

জৈনক বযি� আিমরল মুেমিনন আলাইিহস সালােমর িনকট 

আামন কের, িতিন তখন কুফার মসিজেদ । েস বলল: 
“আস সালামু আলাইকুম েহ আিমরল মুেমিনন, িতিন তার উার 

িদেলন্ অতঃপর বলল: আিম আপনার ওপর উৎসার, আিম 

মসিজেদ আকসার ই�া কেরিছ, তাই �যেম আপনােক সালাম 

কের যা�া আর� করব্ িতিন বলেলন: েতামার উেেশয িক? েস 

বলল: ফিজলত অজরন করা, আিম আপনার ওপর উৎসার্ ি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) 
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একিট মবরর হেজর সমান, এ মসিজেদ নফল সালাত একিট 

মবরর ওমরার সমান্ এখান েযেক বােরা মাইল পযর� বরকেত 

পিরপূণর্ এ মসিজেদর ডান পােশ বরকত ও বাম পােশ বড়য�্ 

এর মধযবতরী রেয়েছ েতেলর নহর, দুেধর নহর ও পািনর নহর যা 

মুিমনেদর জনয সুেপয়্ অপর একিট পািনর নহর মুিমনেদর 

পিব�কারী্ এখান েযেক নূেহর েনেকা যা�া আর� কেরিছল্ 

এখােনই িছল নাসর, ইয়াগস ও ইয়াউক্ এখােন সাুর জন নবী 

ও সাুর জন অিস সালাত আদায় কেরেছন, আিম তােদর 

একজন্ িতিন হাত �ারা িনেজর বুেকর িদেক ইশারা করেলন্ 

এখােন যিদ েকান মুিসবত্� তার �েয়াজন স�েকর আ�াহর 

িনকট দরখা� েপশ কের, আ�াহ অবশযই তার ডােক সাড়া 

িদেবন ও তার মুিসবত দূর করেবন”্21

22 

 

৪. “আস-সািহহ িমন িসরািতর রাসূিলল আ’যম”: 

“আস-সািহহ িমন িসরািত র রাসূিলল আ’যম” ্ে  জাফর আল-

আেমিল �মাণ কেরেছন: মসিজেদ আকসা মূলত আসমােনর 

একিট মসিজদ্ িতিন এর �পেক কতক হািদস েপশ কেরেছন, 

                                                           
22 কােমলুয িযয়ারাত: (পৃ.৮০), িবহারল আনওয়ার: (৯৭/৪০৪), আল-

ওয়াসােয়ল: (৩/৫২৯), ফুরল উল কািফ, িল আবু জাফর আল-কুলাইিন: 

(৩/৪৯১) 
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যার সনদ ও মাত ন (ভাবা) েকানিটই িবশু নয়, তবুও িতিন 

েসসব কযাগেলা নবী সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�ােমর সােয 

স�ৃ� কের বেলন, নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন: 

“আমােক যখন আসমােন িনেয় যাওয়া হল, েদখলাম আরেশ 

িলখা: লা-ইলাহা ই�া�াহ মুহা�াদুর রাসূলু�াহ, আিম এ 

কািলমােক আিল আলাইিহস সালাম �ারা শি�শালী কেরিছ” 2্2F

23 

িতিন িনজ ্ে  “মসিজেদ আকসা েকাযায়” িশেরানােম িবকৃিতর 

অপ�য়াস াালান এভােব: “ অিভধােন األقصى অযর দূরবতরী, 
কুরআেনর ভাবায় এর সু�র উদাহরণ: 

ِيٓ  ُسۡبَ�ٰنَ  ﴿ َّ ىٰ  � َ�ۡ
َ
ۡقَصا �لَۡمۡسِجدِ  إَِ�  �ۡ�ََرامِ  �لَۡمۡسِجدِ  ّمِنَ  َ�ۡٗ�  بَِعۡبِدهِۦ أ

َ
�ۡ� 

ِي َّ ٓۚ  ِمنۡ  لُِ�َِ�ُهۥ َحۡوَ�ُۥ َ�َٰرۡ�َنا � : ألرسأل  [﴾ ١ �ۡ�َِص�ُ  �لّسِميعُ  ُهوَ  إَُِّهۥ َءاَ�ٰتَِنا
١  [ 

“পিব� মহান েস সাা, িযিন তাঁর বা�ােক রােত  িনেয় িােয়েছন 

আল মাসিজদুল হারাম েযেক  আল মাসিজদুল আকসা   পযর�, যার 

আশপােশ  আিম বরকত িদেয়িছ, েযন আিম তােক আমার  িকছু 

িনদশরন েদখােত পাির্ িতিনই সবরে াতা,  সবর্�া”।23F

24 

ইসরা অযর রােতর সফর, েহাক জিমেন িকংবা আসমােন্ আকসা 

অযর দূর� ও দূরবতরী্ যিদ েমেন েনয়া হয় বায়তুল মাকিদস 
                                                           
23 “আস-সািহহ িমন িসরািতর রাসূিলল আ’যম”: (৩/১০১) 
24 সূরা ইসরা:  আয়াত নং: (১) 
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মসিজেদ আকসা, তাহেল তা িহজায েযেক দূরবতরী সে�হ েনই, 

িক� শাম েযেক িনকটবতরী্ তাই আকসা অযর সব মানুব েযেক 

সমান দূরে� অযর েনয়া অিধক যুি�যু�, বরং ওয়ািজব্ আমরা 

পূেবর �মাণ কেরিছ মাসিজেদ আকসা াতুযর আসমােন অবি�ত 

বায়তুল মামুের! 

 

৫. আল-কািফ: 

আল-কািফর এক বণরনায় এেসেছ: আিম তােক বললাম: আমােক 

বলা হেয়েছ েয, আপনার িনকট আ�াহর একিট ইসম রেয়েছ, 

যার �ারা �িত রাত-িদেন বায়তুল মাকিদেস েপৗেছন ও বািড়েত 

িফের আেসন্ িতিন বলেলন: তুিম িক বায়তুল মাকিদস জান? 

আিম বললাম: আিম শধু শােম অবি�ত বায়তুল মাকিদস-ই 

জািন্ িতিন বলেলন: েসটা বায়তুল মাকিদস নয়, �কৃত বায়তুল 

মাকিদস মুহা�দ ও তার পিরবােরর ঘর্ আিম তােক বললাম: 

আপিন িক আজেকর পূেবর কখেনা এ কযা শেননিন? িতিন 

বলেলন: এ হে� নবীেদর েমহরাব্ পূেবর এ �ােনর নাম িছল 

হািযরাতুল মাহািরব, িক� যখন মুহা�দ ও ঈসা আলাইিহমুস 

সালােমর মধযবতরী যুো আহেল িশরেকর িফতনার �াদুভরাব েদখা 

েদয় ও দুরৃতকারী শয়তানেদর যুো িবিভ� �ংস সংািঠত হয়, 
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তখন তােদর �ারা এসব নােম পিরবতরন, িবকৃিত ও সংংার ঘেট্ 

এ কযাই আ�াহ তা‘আলা বেলেছন:24F

25 

ٓ  ِ�َ  إِنۡ  ﴿  َّ ِ ۡسَمآءٞ  إ
َ
ٓ  أ َُتمۡ  َسّمۡيُتُموَها

َ
ٓ  َوَءابَآؤُُ�م أ ََزَل  ّما

َ
ُ  أ َّ  ُسۡلَ�ٍٰن�  ِمن بَِها �

 ]  ٢٣ : أللدم [﴾ ٢

“এগেলা েকবল কিতপয় নাম, েয নামগেলা েতামরা ও েতামােদর 

িপতৃপুরেবরা েরেখছ্ এ বযাপাের  আ�াহ েকান দলীলÑ�মাণ 

নািযল কেরনিন”। 25F

26 

 

৬. ইলালুশ শারােয়: 

ইলালুশ শারােয় ্ে র েলখক িনজ সনেদ বণরনা কেরন, আিল 

ইব ন সােলম তার িপতা েযেক, িতিন সােবত ইব ন িদনার েযেক্ 

িতিন বেলেছন: “আিম জয়নুল আেবিদন আিল ইব ন হসাইন ইব ন 

আিল ইব ন আিব তােলব আলাইিহমুস সালামেক আ�াহ তা ‘আলা 

স�েকর িজজাসা কেরিছ, িতিন িক েকান �ােনর সােয িনিদর�? 

িতিন বলেলন: আ�াহ �ান েযেক পিব�্ আিম বললাম: তাহেল 

েকন নবী সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�ামেক আসমােন িনেয় 

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

                                                           
25 আল-কািফ িলল কুলাইিন: (১/৪৮১) 
26 সূরা আন-নাজম: (২৩) 
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আিযর সৃি� ও অউুত জাত েদখােনার জনয তােক েসখােন িনেয় 

যাওয়া হেয়েছ...”্26

27 

 

৭. আল-িমসবাহ িফল আদইয়ািত, ওয়াস সালাওয়ািত ওয়ায 

িযয়ারাত: 

তািকউিেন আল-কাফ‘আিম িলিখত “আল-িমসবাহ িফল 

আদইয়ািত, ওয়াস সালাওয়ািত ওয়ায িযয়ারাত” ্ে  িমরােজর 

রােতর েদায়ার িটকায় রেয়েছ: “এ েদায়ার মযরাদা ও ফিজলত 

অেনক েবশী, আিমরল মুেমিনন আিল আলাইিহস সালাম নবী 

সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম েযেক বণরনা কেরেছন, যার 

সারাংশ: যখন আমােক আসমােন িনেয় যাওয়া হল, আিম এক 

এক পদরা অিত ম করেত লাালাম, এভােব আিম সাুর হাজার 

পদরা অিত ম কির্ �িত দু’পদরার মধযবতরী দূর� পূবর-পিিেমর 

নযায় সাুর হাজার গণ বড়...।27

28 

                                                           
27 ইলালুশ শারােয়, মুহা�দ বাবুইয়াহ আল-কুি�: (১/১৬০), �যম �কাশ 

১৪০৮িহ. ১৯৮৮ইং। 
28 “আল-িমসবাহ িফল আদইয়ািত, ওয়াস সালাওয়া িত ওয়ায িযয়ারাত, ওয়াল 

আহরায, ওয়াল আউযাত”্ িল তািকউিেন ইবরািহম ইব ন আিল আল-আেমিল 

আল-কাফ‘আিম, মৃত: (৯০০িহ.), সংংারক ও �কাশক হসাইন আমািল: 

(পৃ.৩৬৩), ি�তীয় �কাশ ১৪২৪িহ. ২০০৩ইং। 
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৮. তাফিসলু ওয়াসােয়লুশ িশয়াহ: 

মুহা�দ ইব ন হাসান আল-হর আেমিল (মৃত: ১১০৪িহ.) “তাফিসলু 

ওয়াসােয়লুশ িশয়াহ” ্ে  একিট অধযায় কােয়ম কেরেছন, যার 

িশেরানাম: “ম�া, মিদনা ও কুফার স�ান করা ওয়ািজব, েসখােন 

অব�ান করা, তার জনয সদকা করা, েসখােন অিধক সালাত 

আদায় করা ও তার উেেেশয সফর করা মু�াহাব”্28

29 

এ িকতােব আেরা বণরনা রেয়েছ, যার সারাংশ: “ম�া আ�াহর 

হারাম, মিদনা রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�ােমর হারাম 

এবং কুফা আিমরল মুেমিনন আিল রািদয়া�াহ আনহর হারাম্ 

কমতাধর েয েকউ এখােন অিনে�র ই�া করেব আ�াহ তােক 

টুকেরা টুকেরা কের েফলেবন”! 

মুহা�দ ইব ন আিল ইব ন হসাইন “মা‘আিনল আখবার” ্ে  তার 

িপতা েযেক বণরনা কেরন, েস মুহা�দ ইব ন ইয়াহইয়া েযেক, েস 

আহমদ ইব ন মুহা�দ ইব ন খােলদ েযেক, েস আবু আ�ু�াহ রািয 

েযেক, েস হাসান আিল ইব ন আবু উসমান েযেক, েস মুসা ইব ন 

                                                           
29 “তাফিসলু ওয়াসােয়লুশ িশয়াহ ইলা তাহিসেল মাসােয়িলশ শািরয়াহ”্ 

েলখক মুহা�দ ইব ন হাসান আল-হর আেমিল: (১৪/৩৬০), �যম �কাশ: 

১৪১৩িহ. ১৯৯৩ইং, তাহিকক মুয়াসসাসাতু আহলুল বােয়ত আলাইিহমুস সালাম 

িল ইহয়াইত তুরাস, বইরত, েলবানন্ 
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বকর েযেক, েস আবুল হাসান মুসা ইব ন জাফর েযেক, েস তার 

পূবরপুরব েযেক বণরনা কের । রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ 

ওয়াসা�াম বেলেছন: িনিয় আ�াহ াারিট শহর ্হণ কেরেছন্ 

আ�াহ তা‘আলা ইরশাদ কেরন:  

ِِ َو�لّزۡ�ُتوِن ﴿ ِ ّّ َِ ١َو� ِِ ٢ َوُطورِ ِسينِ ِم
َ
 ]3-1﴾ [ألل�: ٣ َوَ�َٰذا �ۡ�ََ�ِ �ۡ�

“কসম ‘তীন ও যায়তূন এর্   কসম ‘িসনাই পবরেতর,   কসম এই 

িনরাপদ নারীর”।29F

30 

তীন অযর মিদনা, জয়তুন অযর বায়তুল মাকিদস, তুের িসিনন অযর 

কুফা এবং এ িনরাপদ শহর অযর ম�া্ 30 F

31 

আবু জাফর আলাইিহস সালাম েযেক বিণরত, িতিন বেলন: 

আিমরল মুেমিনন আলাইিহস সালাম বেলেছন:  

﴿  ٓ ِٖ  قََرارٖ  َذاتِ  َرۡ�َو�ٖ  إَِ�ٰ  َوَءاَوۡ�َ�ُٰهَما  ]  ٥٠ : ألسؤمغون [﴾ ٥ َوَمعِ

“এবং আিম তােদরেক  আবাসেযাায ও  ঝনরািবিশ� এক উঁাু 

ভূিমেত আ য় িদলাম”।31F

32 

রাবওয়াহ অযর কুফা, কারার অযর মসিজদ, মুঈন অযর ফুরাত্ 32 F

33

                                                           
30 সূরা তীন: (১-৩) 
31 “তাফিসলু ওয়াসােয়লুশ িশয়াহ ইলা তাহিসেল মাসােয়িলশ শািরয়াহ”: 

(১৪/৩৬১) 
32  সূরা মুিমনুন: (৫০) 
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িশয়ােদর িনকট মসিজেদ কুফা ফিজলতপূণর িতনিট মসিজদ েযেক 

অিধক মযরাদাশীল 

িশয়ােদর িনকট মসিজেদ আকসার ওপর মসিজেদ কুফার 

ফিজলত েতা আেছই্ তােদর িনকট এ ছাড়া আেরা বণরনা 

রেয়েছ, যা েযেক �মািণত হয় মসিজেদ কুফা সকল মসিজদ 

েযেক উাম বায়তু�াহ বযতীত্ কুফা পিব� নারী, তার াারপােশ 

আ�াহ বরকত দান কেরেছন! আদম আলাইিহস সালােমর সৃি�র 

পূেবর ইহা েফেরশতােদর ইবাদতাাহ িছল্ ইহাই হে� আদম ও 

তার পরবতরী নবী, রাসূল, ওলী ও িসিেকেদর ইবাদতাাহ্ এর 

মধযবতরী রেয়েছ জা�ােতর একিট বাাান, এখান েযেক িকয়ামেতর 

িদন সকল মখলুক উি�ত হেব্ আেরা আিযর হল মসিজেদ কুফা 

ফিজলতপূণর িতনিট মসিজেদর একিট, েযখােন সাওয়ােবর 

উেেেশয সফর কের যাওয়া যায়!33

34 

                                                                                                            
33 “তাফিসলু ওয়াসােয়লুশ িশয়াহ ইলা তাহিসেল মাসােয়িলশ শািরয়াহ”: 

(১৪/৩৬২) 
34 িশয়ােদর নযায় –োামরাহ, পযব� ও বােতিন েফরকা- কািদয়ানীরা  

িহ�ু�ােন অবি�ত কািদয়ান শহর স�েকর একই িব�াস েপাবণ কের্ তােদর 

িব�াস মসিজেদ আকসা �ারা উেেশয কািদয়ােন অবি�ত িমজরার মসিজদ, 

বায়তুল মাকিদস নয়! “ফাদলুল কািদয়ািনয়াহ” পি�কায় এেসেছ: “আ�াহ 
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তােদর িকতােবর িনে�র বাণীগেলা তাই �মাণ কের: 

শায়খ সাদুক বণরনা কেরন: “িতনিট �ান বযতীত (সাওয়ােবর 

উেেেশয) সফর করা যােব না: মসিজেদ হারাম, মসিজেদ রাসূল 

ও মসিজেদ কুফা”্34

35 

শায়খ সাদুক “মান-লা ইয়াহদুরহল ফািকহ” ও “আল-েখসাল” 

্ে  িনজ সনেদ আিমরল মুেমিনন আলাইিহস সালাম েযেক 

বণরনা কেরন, িতিন বেলেছন: “িতনিট মসিজদ বযতীত সফর করা 

যােব না: মসিজেদ হারাম, মসিজেদ রাসূল ও মসিজেদ কুফা” 3্5

36 

িশয়ােদর িনকট মসিজেদ কুফার 36

37 ফিজলত ও মযরাদা মসিজেদ 

আকসার োেয়ও ঊে�র। তােদর িকতােব িলিখত হািদসগেলা তাই 
�মাণ কের্ আেরা কতক বািতল বণরনা েদখুন: 

                                                                                                            
তা‘আলা এ িতনিট �ানেক পিব�তার মজরাদায় ভূিবত কেরেছন: ম�া, মিদনা ও 

কািদয়ান্ তার েজযািত �কােশর জনয এ িতনিট �ানেক মেনানীত কেরেছন”্ 

সংখযা: (৩), েসে��র, ১৯৩৫ইং্ ২৩নং সংখযায় এেসেছ: “মসিজেদ হারাম 

�ারা উেেশয কািদয়ান মসিজদ, যার াারপােশ আ�াহ বরকত দান কেরেছন”! 
35 কােমলুয িযয়ারাত: (পৃ.১৩৭) 
36 আল-ওয়াসােয়ল: (৩/৫২৫) 
37 মসিজেদ কুফা িনমরাণ কেরন িবিশ� সাহািব সাদ ইব ন আিব ওয়া�াস 

রািদয়া�াহ আনহ (১৭িহ.)েত, কােদিসয়া যুেুর পর ওমর রািদয়া�াহ আনহর 

িখলাফত আমেল্ আিযর হল িবিশ� এ সাহািবেক িশয়া রােফিযরা তােদর 
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কুলাইিন আল-কািফ ্ে  িনজ সনেদ খােলদ আল-কালািনিস 

েযেক বণরনা কেরন, িতিন বেলেছন: আিম আবু আ�ু�াহ 

আলাইিহমুস সালামেক বলেত শেনিছ: “মসিজেদ কুফার এক 

সালাত এক হাজার সালােতর সমপিরমাণ”!37

38 

হাসান ইব ন েমহরান েযেক বিণরত, িতিন বেলন: আিম আবু 

আ�ু�াহ আলাইিহস সালামেক বলেত শেনিছ: আিমরল মুেমিনন 

বেলেছন: “ম�া আ�াহর হারাম, মিদনা রাসূেলর হারাম ও কুফা 

                                                                                                            
িকতােব “উ�েতর কারন” বেল! আবুল হাসান আেমিল রিাত “আল-বুরহান” 

্ে র ভূিমকায় (পৃ.২৮০) এেসেছ: আবুল হাসান আেমিল বেলেছন: সাদ ইব ন 

আিব ওয়া�াস এ উ�েতর কারন্ কারণ েস মুরতাদ হেয় িােয়িছল ও 

আিমরল মুেমিনন আিল ইব ন আিব তােলেবর হােত বায়আত ্হেণ অ�ী কৃিত 

জািনেয়িছল! 

এখােন আমােদর কতক � : আিল রািদয়া�াহ আনহ যখন কুফায় ��ান 

কেরন, তখন েকন িতিন এ মসিজদ �ংস কেরনিন, অযা িতিন েস সময় 

খিলফা ও হােকম িছেলন, যিদ তার �িত�াতা মুরতাদ হয়, -েযমন তােদর 

ধারণা-?! সাদ ইব ন আিব ওয়া�াসেক মুরতাদ ও কারন বলা সেতযও েকন 

তােদর ইমামাণ এখােন সালাত আদায় করার ওিসয়ত কেরন?! এ  মসিজেদর 

েকন এেতা ফিজলত, যা আিমরল মুেমিনন ওমর রািদয়া�াহ আনহর িনেদরেশ 

িনমরাণ করা হেয়েছ?! জাফর সােদক িক বেলনিন! তাকওয়া বযতীত েযসব 

ইবাদত স�� করা হয়, িবিক� খড়কুটার নযায়?! 
38 আল-ওয়াসােয়ল: (৩/৫৪৭) 
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আমার হারাম, েকান কমতাধর যিদ এেত অিনে�র ই�া কের, 

আ�াহ তােক �ংস কের িদেবন”্38

39 

অপর এক বণরনায় রেয়েছ: “কুফা আ�াহর হারাম, রাসূেলর হারাম 

ও আিমরল মুেমিনন এর হারাম্ এখােন এক সালাত হাজার 

সালােতর সমান এবং এক িদরহাম হাজার িদরহােমর সমান”।39

40 

অপর বণরনায় রেয়েছ: “িনিয় আ�াহর হারাম ম�া, রাসূেলর 

হারাম মিদনা এবং আিমরল মুেমিনেনর হারাম কুফা্ আর 

আমােদর হারাম কুম, 40

41 েসখােন ফােতমা নােম আমার স�ােনর 

একজন নারী দাফন করা হেব, েয তার িযয়ারত করেব তার জনয 

জা�াত ওয়ািজব হেব”।41

42 

 

                                                           
39 তাফিসলু ওয়াসােয়লুশ িশয়াহ: (১৪/৩৬০) 
40 কােমলুয িযয়ারাত: (পৃ.৭৩-৭৪) 
41 “কু�” ফারিস শ�, কু� িশয়ােদর পিব� শহর, যা ইরােন �িসু্ েসখােন 

অিধবাসী সবাই িশয়া ইমািময়াহ্ েদখুন: মুজামুল বুলদান: (৪/৩৯৭), কু� 

শহরেক পিব� জান করার কারণ েসখােন তােদর স�ম ইমাম মুসা ই ন 

জাফর এর েমেয় ফােতমার কবর রেয়েছ । েদখুন: আ�ুর রা�াক আল-হসাইিন 
িলিখত “মাশােহদুল ইতরাহ”: (পৃ.১৬২) 
42 িবহারল আনওয়ার: (১০২/৩৬৭) 
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কাবা ও মসিজেদ আকসা েযেক কারবালা উাম! 

িশয়ারা িকছু জায়াােক পিব� জান কের, আ�াহর িকতাব ও তার 

রাসূেলর সু�েত যার েকান ফিজলত েনই্ তেেধয কারবালা 

অনযতম, িবেশব কের হসাইন রািদয়া�াহ আনহর কবর । আবু 
আ�ু�াহ েযেক বিণরত, িতিন বেলন: “যিদ তুিম হেজর ই�া কর, 

িক� তার তাওিফক লাভ না হয়, তাহেল হসাইেনর কবের আস, 

েতামার জনয হজ িলখা হেব্ যিদ তুিম ওমরার ই�া কর, িক� 

েতামার তার তাওিফক না হয়, তাহেল হসাইেনর কবের আস, 

েতামার জনয ওমরা িলখা হেব” 4্2

43 

িবহারল আনওয়ার ্ে  রেয়েছ: “বায়তু�াহর মািট সৃি� ও তােক 

হারাম েঘাবণার াি�শ হাজার বছর পূেবর আ�াহ তা ‘আলা 

কারবালােক িনরাপদ, বরকতময় ও পিব� হারাম িহেসেব ্হণ 

কেরেছন। আ�াহর মখলুক সৃি� করার পূবর েযেক কারবালা পিব� 
ও বরকতময় িছল, অনুরপ িবদযমান যাকেব । অবেশেব আ�াহ 
তােক জা�ােতর সেবরাাম ভূিম, সেবরাাম বািড় ও সেবরাাম 

আবা�ল আখযা িদেবন্ জা�ােত েসখােন তার ওলীাণ বাস 

করেবন”্43

44 

                                                           
43 ওয়াসােয়লুশ িশয়াহ: (১০/৩৩২) 
44 িবহারল আনওয়ার: (১০১/১০৭) 
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বরং হসাইেনর কবেরর ফিজলত স�েকর তােদর োাঁড়ািম 

এতটাই কিঠন আকার ধারণ কেরেছ েয, কারবালায় অবি�ত 

হসাইেনর কবর িযয়ারত করা তােদর িনকট আ�াহর ঘেরর হজ 

করার োেয় অিধক ফিজলত পূণর! আবু আ�ু�াহ েযেক বিণরত, 

িতিন বেলন: “আরাফার িদন েয বযি� হসাইেনর কবর িযয়ারত 

করল, আ�াহ তার জনয কােয়ম আলাইিহস সালােমর সােয 

হাজার হাজার হেজর সাওয়াব, রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ 

ওয়াসা�ােমর সােয হাজার হাজার ওমরার সাওয়াব, এক হাজার 

বযি� আজাদ করা ও আ�াহর রা�ায় এক হাজার েঘাড়া সি�ত 

করার সমপিরমাণ সাওয়াব িলখেবন । আ�াহ তার স�েকর বেলন 
আমার বা�া িসিেক, আমার ওয়াদার ওপর ইমান এেনেছ্ 

েফেরশতাাণ বেলন: অমুক বা�া িসিেক, আ�াহ আরেশর ওপর 

েযেক তার পিব�তার েঘাবণা িদেয়েছন । জিমেন তােক কারিব 
বলা হয়”।44

45 

তােদর িনকট হসাইেনর কবর িযয়ারত শধু হজ েযেক উাম নয়, 

বরং তা সেবরাাম আমল্ তােদর বণরনায় এেসেছ হসাইেনর কবর 

িযয়ারত করা সেবরাাম আমল্ অপর বণরনায় এেসেছ: “হসাইেনর 

কবর িযয়ারত করা অিধক পছ�নীয় আমল” ।45

46 মাজিলিস এ 

                                                           
45 ওয়াসােয়লুশ িশয়াহ: (১০/৩৬০) 
46 কােমলুযিযয়ারাত: (পৃ.১৪৬), িবহারল আনওয়ার: (১০১/৪৯) 
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িশেরানােম একিট অধযায় রানা কেরেছন, তােত এ জাতীয় অেনক 

বণরনা উে�খ কেরেছন িতিন।46

47 

িশয়ােদর শায়খ আল-ফায়দুল কাশািন হসাইেনর কবর িযয়ারেতর 

ফিজলত স�েকর বিণরত বণরনাসমূেহর িটকায় বেলন: “আ�াহ 

যােক মুিমনেদর ইমাম বািনেয়েছন তার জনয এসব ফিজলত েবশী 

নয়, তার জনয সৃি� করা হেয়েছ আসমান ও জিমনসমূহ্ তােক 

আ�াহ �ীয় িসরাত, রা�া, োাখ, দিলল ও দরজা বািনেয়েছন, যা 

িদেয় �েবশ করা হয়্ িতিন রব ও বা�ার মােঝ েযাাসূ�, েহাক 

েস বা�া রাসূল, নবী, হ�ত ও ওলী্ অিধক� তার কবের দান 

করা, উেেশয হািসেলর আশা করা, কুরবািন েপশ করা, িহজরত 

করা, ক� সহয করা, ওয়াদা করা, কবর দশরন করা ও উৎসেব 

অংশ ্হণ করা অিধক সাওয়ােবর কাজ”।47

48 

িশয়ােদর দৃি�েত মসিজেদ কুফা ও কারবালার ফিজলত েযেক 

সামানয উে�খ করলাম, অেনক িকছু েছেড় িদেয়িছ েযন দীঘর না 

হয়্ আেরা জানার যার ই�া রেয়েছ, িতিন ইমািময়ােদর িফকাহ, 

মাযার ও তােদর হািদেসর িকতাবগেলা েদখুন্ 

                                                           
47 িশেরানাম: “অধযায়: হসাইেনর কবর িযয়ারত সেবরাাম আমল”্ েদখুন: 

িবহারল আনওয়ার: (১০১/৪৯) 
48 আল-ওয়ািফ: (খ.২), (৮/২২৪) 
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এেত সে�হ েনই েয, িশয়ারা বনু উমাইয়ােদর �িত িবে�ব ও 

িহংসা েযেক মসিজেদ আকসার ওপর অনযানয �ানেক অিধক 

ফিজলতপূণর মেন কের ও তার ফিজলত অ�ীকার কের্ কারণ 

উমাইয়া খিলফারাই মসিজেদ আকসার পুনঃ িনমরাণ ও তার আবাদ 

কেরন নতুনভােব। োাঁড়ািমর আিতশযযয় িশয়ারা িনেজেদর পিব� 
ভূিমগেলােক ফিজলতপূণর িতনিট মসিজদ েযেক উাম দািব কের, 

েয িতনিট মসিজেদর উেেেশয সফর করা ৈবধ, বরং সাওয়ােবর 

কাজ। তারা আহেল সু�াহ ওয়াল জামােতর িনকট ফিজলতপূণর 
�ানসমূেহর মানহািনেত েকান কসুর কের না্ তারা কুরআন ও 

সু�ায় বিণরত মসিজেদ আকসার ফিজলত অ�ীকার কের্ 

িকভােব তারা বায়তুল মাকিদেসর মযরাদা অ�ের �ান িদেব, যা 

িবজয় কেরেছন ওমর রািদয়া�াহ আনহ, �াধীন কেরেছন 

সালাহিেন আইয়ূবী –রািহমাহ�াহ-। েয মসিজদ দীঘরকাল ইলম, 
আেলম ও আহেল সু�াহর তীযর ভূিম িহেসেব �ীকৃত িছল! 

উপর� মসিজেদ আকসার ফিজলত ও তার অব�ান িনণরেয়- 

আসমােন না জিমেন- িশয়ােদর বণরনাগেলা িসুা�হীন্ তােদর 

কােরা িনকট িফিলি�েন অবি�ত মসিজদই মসিজেদ আকসা । 
তারা এর ফিজলত বণরনা কেরেছন: েযমন তুিস “আল-িখলাফ” 

্ে , হিল “তাহিররল আহকাম” ও তাযিকরাতুল েফাকাহা ্ে ্ 
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তেব িশয়ােদর অিধকাংশ আেলেমর মেত মসিজেদ কুফা মসিজেদ 

আকসা েযেক উাম!48

49 

 

মসিজেদ আকসা স�েকর বতরমান যুোর িশয়ােদর অিভমত ও 

েঘাবণা 

িশয়ারা তােদর পিব� �ানসমূেহর িবেশব মযরাদা েঘাবণার জনয 

িবিভ� ম�বয ও ব�বয �ারা মসিজেদ আকসার মানহািন কের্ 

তােদর মেত ফিজলতপূণর িতনিট মসিজদ, েযখােন সাওয়ােবর 

উেেেশয সফর করা যায়, তােদর পিব� �ানসমূেহর সমমযরাদার 

নয়্ তার কতক বণরনা িনেে তুেল ধরা হল: 

 

                                                           
49 এদত সেতযও তারা �াার কের েয, কুদস-ই তােদর �যম িববয় এবং তারা 

দুবরল িফিলি�িনেদর পেক্ তারা মসিজেদ আকসােক মু� করার জনয যুু 

করেব্ এটা তােদর রাজৈনিতক েকেশল্ তারা কুদসেক সাহাযয করার জনয 

একিট িদন িনধরারণ কের তার নাম েরেখেছ ‘কুদস িদবস’। কুদসেক মু� করার 
জনয একিট বািহনীর নাম েরেখেছ “জায়শল কুদস” ও “ফায়লাকুল কুদস”্ 

কুদেসর জনয একিট স�াার সং�া কেরেছ, যার নাম “কুদস স�াার 

সং�া”্ কুদেসর জনয তােদর িনিদর� একিট পয রেয়েছ, যার নাম “তািরকুল 

কুদস”। অযা আমরা েদখিছ েস পয েমাড় ঘুিরেয় ইরাক ও আফাািন�ােনর 
িদেক দািবত হে�! আমরা েদখার অেপকায় আিছ, ইরােনর েক কুদসেক মু� 

করার জনয জীবন েদয়! 
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কুদেসর পূেবর কারবালা �াধীন কর! 

িশয়া মতবাদ �াারকারী “আল-িম�ার” 49

50 পি�কায় “কুদেসর 

পূেবর.. কারবালা �াধীন কর” িশেরানােম একিট স�াদকীয় ছাপা 

হেয়িছল: 

“িনিয় কারবালা পৃিযবীর –েযখােন ম�া ও মিদনা িবদযমান- 

সবোেয় পিব� ও মযরাদাপূণর ভূিম, িন�াপ ইমামেদর �� বাণী 

তাই �মাণ কের্ কারবালা এ মযরাদা লাভ কেরেছ ইমাম আবু 

আ�ু�াহ হসাইন আলাইিহস সালােমর মরেদহ ধারণ কের । কারণ 
িতিন আ�াহর পক ্হণকারী ও তার রাসূেলর অংশ্ তার পিব� 

র� কারবালার বালু-কণার সােয িমেশেছ, তাই েস এ মহান 

ফিজলত অজরন কেরেছ, যার ঊে�র েকান ফিজলত েনই্ 

কারবালা এখন মু� েলােকর কাবা, অ�েরর িঠকানা, ওলীেদর 

দিলল ও �েতযক অভাবীর তীযর ভূিম্ 

                                                           
50 “আল-িম�ার” পি�কা “খুোমুল মাহিদ” সং�া েযেক মািসক �কািশত হয়, 

কুেয়েত যার �ধান ইয়ািসর হািবব । পি�কার �ধান স�াদক ইউসূফ আ�ুল 
হািদ্ এ পি�কা িডেস�র ১৯৯৯ইং েযেক কুেয়ত সরকােরর ২০০৪ইং সেন 

“খুোমুল মািহদ” সং�া িনিবু করা ও রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ 

ওয়াসা�ােমর সাহাবীেদর াািল েদয়ার অপরােধ ইয়ািসর হািববেক েজেল েদয়ার 

আা পযর� িনয়িমত �কািশত হত । তােদর ওেয়ব সাইেটর িঠকানা: 
www.14masom.com/menber   

http://www.14masom.com/menber
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িলখক আেরা বেলন: “কুদেসর যত মযরাদা ও পিব�তাই যাক, তা 

কখেনা কারবালার সমপিরমাণ নয়্ কুদস কারবালার মত নয়, 

েযমন পাযর হসাইন ও মসিজেদ হারােমর মত নয়... কুদস 

�াধীন করার পূেবর আমােদর কতরবয কারবালা �াধীন করা” ।50

51 

েসখান েযেক আমরা িফিলি�েনর িদেক রওয়ানা করব, েসখান 

েযেক দুিনয়ার সবর� নূর ও িহদােয়েতর মশাল িনেয় ছিড়েয় 

পড়ব্ আমরা ইিতপূেবর বেলিছ কুদস কখেনা এ উ�েতর হােত 

আসেব না, যতকণ না তারা মুহা�দ ও আিল আলাইিহমুস 

সালােমর িদেক িফের আসেব”! 

িতিন আেরা বেলন: “েতামরা মুহা�দ ও আিলর িদেক িফের 

যাও... কুদস েতামােদর হােত আসেব... �যেম বরং সবার পূেবর 

কারবালােক মু� কর, অতঃপর কুদস ও অনযানয িববেয় িা�া 

কর”!51

52 

 

ইব ন মাসুেমর কিবতায় কুদেসর ওপর নাজােফর ফিজলত 

ইব ন মাসুম ককর িশয়া, েস তার কিবতার সবরশি� বযয় কেরেছ 

িশয়া ধেমরর জনয্ তার রিাত “সালাফাতুল আসর” ্  এর �� 

                                                           
51 আেমিরকার হােত ইরােকর পতন ঘটার পূেবর ইরাক বাযর পািটরর অধীেন 

িছল। 
52 “আল-িম�ািরয়াহ” পি�কা, সংখযা: ২৩, মুহাররম ১৪২৩িহ. মাার ২০০২ইং 
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�মাণ। হেজর উেেেশয েস নাজাফ যায় ও মসিজেদ আকসার 
ওপর তােক �াধানয িদেয় কিব আবৃিত কের: 

  قرت به ا�عِ وا�َفس*****يا صاحب هذا المشهد ا�قدس 
  أع�مه والمعهد ا�َفس*****وا�جف ا��ف باَت �ا 

  ينجاب عن ��ها ا�ندس*****والقبة ا�يضاء قد أ�قت 
  َ المسجد ا�ق� وَالمقدس*****ح�ة قدس لم ينل فضلها 

এ পিব� ভূিমর েহ অিধপিত, যার ফেল োাখ ও অ�র শীতল 

হয়; নাজাফই উাম, আমােদর িনকট তার িনদশরন ও পিব� �ান 

��; সাদা গ�জ িবকিশত হেয়েছ, েস তার িঝনুক েযেক মুিত 

আহরণ করেছ; কুদস কখেনাই তার ফিজলত পােব না, না 

মসিজেদ আকসা, না মুকাোস্ 

 

কুদেসর পূেবর সােমরা গ�জ �াধীন করা অিধক গর�পূণর 

ইরােকর সােমরা গ�েজ ে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�ুিাত হে�্ েকান সাহাযযকারী েনই েয তােক সংকীণরতা 

েযেক মু� করেব, আজও তা নােসিবেদর – আহেল সু�াহর- 

ক�ায়! অবশযই তা উুার করা ওয়ািজব্ কুদসেক মু� করার 
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পূেবর তােক মু� করা অিধক গর�পূণর্ এ ভূিম পুনরায় উুার 

করা আ�াহ িনকট অিধক গর�পূণর্ ইমােমর শরীর পাযর েযেক 

অবশযই উাম, যিদও তােত রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ 

ওয়াসা�াম আেরাহণ কেরন”্52

53 

 

 

িশয়ােদর িনকট কুদস েযেক সােমরা ও াারকদ অিধক গর�পূণর 

িশয়ােদর কিতপয় দায়ী তােদর েনতােদর কুদস িনেয় মাযা 

ঘামােনােক খারাপ দৃি�েত েদেখন্ তারা এটােক রাজৈনিতক 

েকেশল মেন কেরন । কারণ কুদেসর িনিদর� �ান িনণরেয় িশয়া 
আেলমাণ পর�র িবেরােধ জিড়েয়েছন, যা তােদর েলখা ও 

বযাখযায় ��্ তারা কুদেসর �িত এ গর� �দানেক রাজৈনিতক 

েকেশল মেন কেরন, ধমরীয় আিকদা মােনন না! 

ইয়ািসর হািবব িলেখেছন: “পিব� �ােনর �িত মুিমনেদর দৃি� 

েদয়া অিধক জররী, কারণ তার মযরাদা ও স�ান বায়তুল 

মাকিদেসর ঊে�র, বরং তার সােয তুলনা করা পাপ্ অতএব 

িশয়ারা শরীয়েতর েকান িভিােত কুদেসর সমসযােক অ্ািধকার 

িদেয় তার জনয আে�ালন কেরন?! আমরা যিদও পিব� কুদেসর 

                                                           
53 তার এ ব�ৃতা হবহ সংরিকত আেছ: www.haqeeqa.com ও www.d-

sunnah.net  ওেয়ব সাইট দু’িটেত্ 

http://www.haqeeqa.com/
http://www.d-sunnah.net/
http://www.d-sunnah.net/
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জনয আে�ালন কির, িক� শরীয়েতর দৃি�েত আমােদর �যম 

লকয পিব� সােমরা ও াারকদ মু� করা্ অতঃপর েসখান েযেক 

আমরা কুদস ও অনযানয �ােনর িদেক ধািবত হেবা্ সবর�যম 

নােসিবেদর হাত েযেক সােমরা ও বািক াারকদেক মু� করা 

ওয়ািজব, অতঃপর ইহিদেদর হাত েযেক কুদস মু� করা । 
িশয়ােদর �িত অবাক লাো, তারা এসব িববয় িকভােব এিড়েয় 

ােল!53

54 

 

“ইয়া হসাইন” ওেয়ব সাইেট মসিজেদ আকসার �ান স�েকর 

সে�হ েপাবণ 

“ইয়া হসাইন” 54

55 ওেয়ব সাইেট অনুস�ােনর উেেেশয জৈনক িশয়া 

মসিজেদ আকসার �ান স�েকর িকছু �  উ�াপন কেরেছন, যার 

িশেরানাম: মসিজেদ আকসা েকাযায়?! �ে র বযাখযায় েস বেলেছ: 

িফিলি�েন িবদযমান বায়তুল মাকিদসই িক মসিজেদ আকসা, যার 

স�েকর আ�াহ তা ‘আলা পিব� কুরআেনর িনেের 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  

http://www.mezan.net/vb/archive/index.php?t-389.html
http://www.yahosein.org/vb/showthread.php?t=79086&page=2
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ِيٓ  ُسۡبَ�ٰنَ  ﴿ َّ ىٰ  � َ�ۡ
َ
ۡقَصا �لَۡمۡسِجدِ  إَِ�  �ۡ�ََرامِ  �لَۡمۡسِجدِ  ّمِنَ  َ�ۡٗ�  بَِعۡبِدهِۦ أ

َ
�ۡ� 

ِي َّ ٓۚ  ِمنۡ  لُِ�َِ�ُهۥ َحۡوَ�ُۥ َ�َٰرۡ�َنا � : ألرسأل  [﴾ ١ �ۡ�َِص�ُ  �لّسِميعُ  ُهوَ  إَُِّهۥ َءاَ�ٰتَِنا
١  [ 

“পিব� মহান েস সাা, িযিন তাঁর বা�ােক রােত  িনেয় িােয়েছন 

আল মাসিজদুল হারাম েযেক  আল মাসিজদুল আকসা   পযর�, যার 

আশপােশ  আিম বরকত িদেয়িছ, েযন আিম তােক আমার  িকছু 

িনদশরন েদখােত পাির্ িতিনই সবরে াতা,  সবর্�া”।55F

56  

িশয়ােদর পর�ের এ �ে র উার, সমােলাানা ও পযরােলাানা 

িছল িনেরপ: 

এর উাের তােদর েকউ 56 F

57 িলেখেছ: “মসিজেদ আকসা িফিলি�েন 

িবদযমান আহেল বাইেতর বণরনায় তার েকান �মাণ েনই, বরং 

মসিজেদ আকসা আসমােন্ ‘মুতােব’র দৃি�েত এ পাযর 

ইহিদেদর িনকট পিব�্ আিমরল মুেমিনন আিলর মসিজদ তযা 

মসিজেদ কুফার অেনক ফিজলত িবকৃত ও পিরবতরন কের 

ইহিদেদর পূবরপুরবরা ইহিদেদর িকবলার জনয িনধরারণ কেরেছ”! 

                                                           
56 সূরা ইসরা: (১) 
57 এসব � , �ে র উার ও তার সমােলাানা উে�খ করব না, বরং জানার 

জনয উে�খ করব েয, তারা মসিজেদ আকসার বযাপাের িক িা�া কের এবং 

তার স�েকর তােদর িব�াস িক, তােদর �াধীন েলখায় যা �িতয়মান। 
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অপর একজন িলেখেছ: “মসিজেদ আকসার �ান ইহিদেদর 

আিবরৃত, আহেল সু�াহ তার সংরকণ কের ও তার ওপর আমল 

কের”! 

অপর একজন বেলেছ: “শরীয়েতর দৃি�েত মসিজেদ আকসা 

বায়তুল মামুর বা িফিলি�েন অবি�ত এ জনয আমরা িফিরি�ন ও 

তার পিব� �ানসমূেহর �িত গর�ােরাপ কির না, বরং তার �িত 

গর�ােরােপর কারণ আমােদর আেলমেদর ফেতায়া, যার ইোবা 

করা আমােদর ওপর ওয়ািজব্ আমােদর েনতারা যিদ 

িফিলি�েনর জনয সাহাযয করা, তার দুবরল জনােণর পক েনয়া, 

তােদর ওপর েযেক হামলা �িতহত করা এবং সাধয েমাতােবক 

তােদর সাহাযয করার ফেতায়া েদন, তাহেল আমােদর ওপর তা 

ওয়ািজব, যিদও মসিজেদ আকসার অব�ান বায়তুল মাকিদেস না 

হয়, বরং যিদও িফিলি�েন ইসলামী েকান িা� না যােক”! 

অপর অংশ ্হণকারী বেলন: “িফিলি�েন অবি�ত বায়তুল 

মাকিদস যিদ এেতা ফিজলতপূণর হয়, তাহেল আমরা েকন আহেল 

বােয়েতর িনকট তার েকান বণরনা পাই না, বরং তার উে�া েদিখ, 

তারা মসিজেদ কুফা স�েকর বেলেছন আকসা েযেক অিধক 

গর�পূণর”্ 
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অপর একজন 57

58 িলেখেছ: “িশয়া ও অপর বািতল েফরকার িনকট  

�মািণত েয ি�তীয় 58

59 আ�সাৎকারী মসিজেদ কুদস িনমরাণ 

কেরেছন, তােত কতক খঁুিট 59

60 রেয়েছ েযখােন খারাবুিেন 60

61 খুতবা 

িদেতন্ খুব আফেসাস লাো যখন েদিখ িশয়ারা তার জনয দুঃখ 

�কাশ কের, একিট িদন তার জনয ধাযর কের, ইহিদরা 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 অবশযই আহেল বােয়তাণ আমােদরেক তা জানােতন্ 

তার িযয়ারেতর িনেদরশ িদেতন, েযমন অনযানয পিব� �ােনর 

বযাপাের িনেদরশ িদেয়েছন্ বুিুমােনর উিাত এসব িববয়গেলা 

সু�ভােব িা�া করা, েযন সে�েহর সৃি� না হয়”! 

িশয়ারা তােদর েলখা, আেলাানা ও সমােলাানার �ােন মসিজেদ 

আকসা স�েকর এমন ধারণাই েপাবণ কের! 

                                                           
58 েদখুন: www.yahosein.com  
59 এর �ারা উেেশয ি�তীয় খিলফা ওমর ইব নুল খাাাব রািদয়া�াহ আনহ্ 
60 সালাউিেন আইউিবর িম�ার উেেশয্ 
61 সালাউিেন আই য়ূিবর পুেরা উ�ত সািটরফাই কেরেছ । এ রােফিজ তােক 
খারাবুিেন বেল অপবাদ িদে�, কারণ িতিন বােতিন ফােতিম রাজ� �ংস 

কেরেছন্ 

http://www.yahosein.com/
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ইহিদেদর িকতােব মসিজেদ আকসা?! 

ইহিদরা িবিভ�ভােব মসিজেদ আকসার মযরাদার হািন ও তার 

পিব�তা স�েকর মুসিলেমর অ�ের সে�হ সৃি�র নানা েকেশেল 

িল�্ ারম মুসিলম িবে�বী ইহিদেদর েকান েলখা, িকতাব ও 

ােববণা পাওয়া যােব না, -মসিজেদ আকসা স�েকর- েযখােন 

তারা কুদস শহেরর পিব�তার বযাপাের সে�েহর সৃি� কেরিন্ 

িবিভ� আকার-ইি�ত ও েলখার মাধযেম এ হীন-কােজ তারা িল�, 

যিদও �েতযক ােববণায় তার উপাদান েনই্ 

তােদর অপো�ার অনযতম হল মসিজেদ আকসার ফিজলত 

স�িলত কুরআেনর আয়ােতর অপবযাখযা করা, নবী সা�া�াহ 

‘আলাইিহ ওয়াসা�ােমর হািদেস সে�হ সৃি� করা, যার িবশুতার 

ওপর সকল আহেল সু�ত ওয়াল জামাত একমত্ তােদর ধারণা 

মসিজেদ আকসা আসমােন অবি�ত একিট মসিজদ, মসিজেদ 

কুদস নয়, যা মুসিলমেদর িনকট �িসু্ আকসা শ�ই �মাণ 

কের আসমােন অবি�ত সালােতর একিট �ােনর নাম মসিজেদ 

আকসা, অযরাৎ পিব� ঊ�র জাত। তােদর কতক িশয়ােদর উে�খ 
করা বণরনা, বাণী ও হািদস েদেখ তা লুেফ িনেয়েছ, েযখােন �� 

রেয়েছ মসিজেদ আকসা আসমােন অবি�ত একিট মসিজদ্ 
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মসিজেদ কুদেসর নােমর নযায়ই তার নাম! তােদর েলখা েযেক 

কতক উদাহরণ েপশ করিছ: 

 

বুেহল ও কুদস ধাতু: 

ইসলািমক ইনসাইে�ািপিডয়ােত (Al-Kudse) শে�র আেলাানায় 

আেছ, যা িলেখেছন ইহিদ বুেহল (Buhl F)62: রাসূলু�াহ সা�া�াহ 

‘আলাইিহ ওয়াসা�ােমর কখেনা মেন হত মসিজেদ আকসা 

আসমােন একিট জায়াার নাম”! 

এরপর িতিন দৃঢ়ভােব বেলন: “রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ 

ওয়াসা�াম �যম েযেক জানেতন আয়ােত উে�িখত মসিজদ 

আসমােন একিট �ােনর নাম, বায়তুল মাকিদেস িনমরাণকৃত 

মসিজদ নয়”্62

63 

 

ইসহাক হাসুন: 

                                                           
62 ইহিদ �াাযিবদ ইসলািমক ইনসাইে�ািপিডয়ােত “কুদস” ধাতুর ওপর 

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

উদুরিনয়া, �কাশক:  :ألسغةمو ألل م�ةو ية��ةو مأللقيفو  صد ألق م د  ألسخطوايت ألل م�ةو)
م.1985مألل ةوم) أللطب و ألقم�   
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আবু বকর মুহা�দ ইব ন আহমদ আল-ওয়ােসিত িলিখত 

“ফাদােয়েল বায়তুল মাকিদস” ্ে র সংংরেণর ভূিমকায় 

“জােময়া ইবিরয়ােত” এিশয়া ও আি�কা িববয়ক অনুবেদর 

সদসয, ইহিদ ােববক ইসহাক হাসুন বেলন: “�িসু আেছ 

িশয়ােদর একিট �প অনযানয মসিজেদর ওপর বায়তুল 

মাকিদেসর ে �� �ীকার কের না”্63

64 

দিলল িহেসেব েপশ কেরেছ মাজিলিস রিাত “িবহারল 

আনওয়ার” ও কা�ুিজ রিাত “ইয়ানািবউল মাওয়াোহ” ্ে র 

হািদস্ হাসুন তার পরবতরী েলখায় িলেখন: “মুসিলমেদর সকল 

আেলম এ িববেয় একমত নয় েয, মসিজেদ কুদস-ই মসিজেদ 

আকসা্ কারণ তােদর কােরা মেত মসিজেদ আকসা আসমােন, 

যা সরাসির কুদস অযবা ম�ার ওপের”্64

65 

এভােব েস আসমােনর কুদস ও জিমেনর কুদেসর মােঝ পাযরকয 

িনধরারেণর ো�া কেরেছ্ 

 

হাওয়া লা-তাসরস ইয়াফাহ: 

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

তাহিকক: ইসহাক হাসুন, .م د  أللقألسيت ألآلسةو�و مألقفم�قةو- ألايم و ألل ب�و، أللق س  
65 ড. মাহমুদ ইবরািহম রিাত “ফাদােয়েল কুদস িফ মাখতুতািতন 

আরািবয়ািতন কািদমািতন”: (পৃ.৪১) 
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�াাযিবদ েলিখকা “হাওয়া লা-তাসরস ইয়াফাহ” একিট ােববণা 

প� িলেখেছন, তােত িতিন �মাণ কেরেছন: “শর েযেক মেন 

করা হত আয়ােত ইসরায় উে�িখত মসিজদ অেনক দূের অবি�ত 

একিট আসমািন মসিজদ । মসিজেদ আকসার অযর কখেনা 
উমাইয়ােদর যুো িনমরাণ করা মসিজেদ কুদস নয়”। 
লা-তাসরস িনজ ােববণার সমযরেন “জুিযফ হরিফতাশ” এর 

েলখা েপশ কেরেছন, একই িববেয় জুিযফ িলেখেছ: “আয়ােত 

ইসরায় েয মসিজেদর কযা বলা হেয়েছ, তা মূলত আসমােন 

সালােতর একিট �ােনর নাম, যা ঊ�রাকােশর কুদস নামক �ােন 

অবি�ত্ িতিন আেরা বেলন: “আমােদর �েয়াজন পূবরযুোর 

মুফাসিসরেদর বযাখযা বুঝা, তারা মসিজেদ আকসা �ারা বায়তুল 

মাকিদস বুঝেতন্ তার মেত তারা কুদস �ারা ঊ�রাকােশর 

কুদস-ই বুঝেতন, তেব যুোর পিরবতরেনর কারেণ পিরভাবায় 

পিরবতরন এেসেছ্ ফেল তারা ঊ�রাকােশ অবি�ত মসিজেদ 

আকসা �ারা বতরমােন কুদেস অবি�ত মসিজদ বুঝেত আর� 

কেরেছ”।65

66 

 

ইয়াহদা িলতািন: 

                                                           
66 “আল-কুদস িদরাসাত িফ তািরিখল মিদনা”, েলখক: আমনুন কুিহন, 

(পৃ.৩৯), �কাশক: ইয়াদ ইয়ািতসহাক ইব ন িতসিফ্ 
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েলখক “ইয়াহদা িলতািন” একিট �ব� িলেখেছন “ইয়ািদউত 

আহরনুত” পি�কায়, যার িশেরানাম: “মসিজেদ আকসা স�েকর 

িা�ার লড়াই” । েসখােন িতিন “মুসিলমেদর  কযমেতয মসিজেদ 

আকসা িনিিতভােব মসিজেদ কুদস” স�েকর সে�হ েপাবণ 

কেরেছন”। িতিন বািড়েয় বেলন: মসিজেদ আকসার ইসলামী 
অেনক বযাখযা রেয়েছ, যা েযেক বুঝা যায় মসিজেদ আকসা অনয 

েকাযাও, একিট মেত মিদনার িনকেটই মসিজেদ আকসা”!66

67 

 

িক�ার এম.েজ, (Kister M.J): 

িক�ার এম.েজ িলেখেছন: “মুসিলমেদর মােঝ মসিজেদ আকসার 

ে �� স�েকর মতিবেরাধ রেয়েছ” 6্7

68 

িতিন মুসিলমেদর িনকট মসিজেদ আকসার অব�ান স�েকর 

সে�হ সৃি�র জনয কেয়কিট বণরনার আ য় িনেয়েছন, যার 

বণরনাকারী �েতযেকই িশয়া” 6্8

69 

এ হল ইহিদেদর েলখার িব�ু মা�, যা তারা মুসিলেমর অ�ের 

মসিজেদ আকসার ে �� ও স�ানেক েহয় করার িনিমো 

                                                           
67 “ইয়ািদউত আহরনুত”: (৩/৩/২০০৫ইং) 
68 “ফাদােয়েল বায়তুল মাকিদস িফ মাখতুতাত আরািবয়া িতন কািদমা িতন”: 

(পৃ.৪০)  
69 �াগ�: (পৃ.৪০) 
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িলেখেছ্ তােদর েজার দািব মসিজেদ আকসা আসমােন অবি�ত 

একিট মসিজেদর নাম”্69

70 

 

�াাযিবদেদর েলখায় মসিজেদ আকসা?! 

�াাযিবদরা কুদস, মসিজেদ আকসা ও মুসিলমেদর িনকট তার 

মযরাদা স�েকর কেয়কিট িবতেকরর জে িদেয়েছ্ এসব িবতকর 

সৃি�র উেেশয ইসলােমর দৃি�েত কুদেসর েকান ৈবিশ�য নয় �মাণ 

করা্ িকংবা রণেকেশল ও �শাসিনক িদক েযেক তার েকান 

আলাদা িবেশব� েনই েদখােনা । এ বযাপাের তােদর �িসু 
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 ইয়াহদ”। জােময়াতুল কুদেসর 
অধীন আদব অনুবেদর িডন ড. হাসান আ�ুল হািমদ সালওয়ািদ িলিখত:  ألسجرشىون

 এবং �েফসর আমনুন أللدود م�يملو أللدو�ق مق ى سةو أللق س ممنذهدي ف ألإلسالم. 

কুিহন িলিখত: .أللق س دقألسيت ف ريق�  ألس رغو 
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�াাযিবদ েলখক জুলদ িতসিহর (১৮৫০-১৯২০ইং) বংশাত িদক 

েযেক ইহিদ । কুদস ও মসিজেদ আকসা স�েকর ােববণাকারী 
অেনক ােববক তােক গর ও েমেিলক ্  �েণতা জান কেরন্ 

পািােতযর �াাযিবদ ছা�েদর জনয তার েলখা েমেিলক রানা 

িহেসেব িবেবানা করা হয়্ িতিনই সবর�যম মসিজেদ আকসা ও 

তােত বরকত স�িকরত হািদসগেলােত সে�হ কেরন্ তার 

ধারণায় আ�ু�াহ ইব ন জুবােয়র এর িবে্ােহর সময় আ�ুল 

মািলক ইব ন মারওয়ান মানুবেদরেক হজ েযেক বারণ কেরন্ 

িতিন মসিজেদ আকসায় পাযেরর একিট া�ুজ ৈতির কেরন, েযন 

মানুেবরা কাবার পিরবেতর তার হজ ও তাওয়াফ কের! 

িতিন আেরা মেন কেরন: আ�ুল মািলক োেয়েছন মানুব েযন দীন 

িহেসেব মসিজেদ আকসার হজ কের্ এ জনয িতিন জুহিরেক 70

71 

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

উবাইদু�াহ ইব ন আ�ু�াহ ইব ন িশহাব আল-কুরািশ আয-যুহির্ ৫১িহ.েত জে 

্হণ কেরন্ বড় ও �খযাত তােবয়ীনেদর অনযতম িতিন্ িতিন দশজন 

সাহাবীর সাকাত লাভ কেরেছন, তেেধয আনাস ইব ন মােলক, ইব ন ওমর, 

জােবর, সুহাইল ইব ন সাদ িবেশবভােব উে�খেযাায । তার উ�াদ িছল সায়ীদ 
ইব নুল মুসাইয়যীব্ ইমাম আহমদ তার স�েকর বেলন : “যুহির মানুেবর মেধয 

সু�র হািদস বণরনাকারী ও উাম সনেদর অিধকারী”্ ইব ন হাজার তার 

স�েকর তাহিযবুত তাহিযব ্ে  বেলন: “িতিন ফিকহ, হােফজ ও মাদানী 
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েপেয় যান্ িতিন উ�েত মুসিলমার মেধয িবরাট বযি�ে�র 

অিধকারী ও হািদস রানায় পার�ম িছেলন, েযমন িতিন রানা 

কেরন: “িতনিট মসিজদ বযতীত েকাযাও সফর করা যােব না”্ 

                                                                                                            
িছেলন। �খযাত আেলমেদর অনযতম এবং িহজায ও শােমর বড় আেলম  

িছেলন”। 
ইমাম যাহািব তার স�েকর বেলন: “িতিন ইমাম, হােফয ও হ�ত্ অিধক 

হািদস বণরনাকারী এবং িহযাজ ও শােম অিধক যাতায়ােতর কারেণ তােক 

িহজায ও শােমর আেলম বলা হয়্ আমর ইব ন িদনার বেলেছন: “আিম যুহির 

েযেক হািদেসর ওপর অিধক পারদশরী কাউেক েদিখিন”্ 

হািদেসর ইমাম, হােফয ও সািটরফাইকারী আেলমাণ তার আমানতদারী, ে �� 

ও বড়ে�র  �ীকৃিতেত একমত্ �াাযিবদ ককরপ ী ইহিদ জুলদ িতসিহেরর 

পূেবর কাউেক শিনিন হািদেসর মহান ইমােমর সততা ও আমানতদারী স�েকর 

েকউ �  তুেলেছন্ 

শধু জুলদ িতসিহর-ই অপবাদ িদেলন েয, িতিন উমাইয়ােদর জনয হািদস রানা 

কেরেছন্ েকান িবেবক সূলভ নয় েয, সাহাবী, তােবয়ী, ইসলােমর ফিকহ ও 

হািদেসর ইমামাণ েতেরা শতাি� যাবত ইব ন িশহাব যুহির স�েকর েধাঁকায় 

পিতত যাকেবন! 

তারা েকউ ইব ন িশহােবর হািদস রানা ও উমাইয়ােদর খুিশ করার জনয িমযযা 

বলার সাহস স�েকর জানেলন না! শধু জুলদ িতসিহরই জানেলন! 
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তার ধারণায় বায়তুল মাকিদস স�েকর বিণরত হািদসগেলা শধু 

যুহির সূে�ই বিণরত!71

72 

 

িরেজস েবলাশীর: 

�াে�র �াাযিবদ “িরেজস েবলাশীর” 72F

73 �াে�র ভাবায় তার 

িনেজর কুরআন অনুবােদ বেলন:  

ِيٓ  ُسۡبَ�ٰنَ  ﴿ َّ ىٰ  � َ�ۡ
َ
ۡقَصا �لَۡمۡسِجدِ  إَِ�  �ۡ�ََرامِ  �لَۡمۡسِجدِ  ّمِنَ  َ�ۡٗ�  بَِعۡبِدهِۦ أ

َ
�ۡ� 

 ]  ١: ألرسأل  [﴾ ١

“পিব� মহান েস সাা, িযিন তাঁর বা�ােক রােত  িনেয় িােয়েছন 

আল মাসিজদুল হারাম েযেক  আল মাসিজদুল আকসা   পযর�”।73F

74 

“েযসব মুসিলমরা নবী সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�ােমর যুো 

ি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, াতুযর 

�কাশ: ১৪০৫িহ.-১৯৮৫ইং. 
73 “িরজাশ েবলাশীর” (১৯০০-১৯৭৩ইং) িবংশ শতাি�র �াে�র �িসু 

�াাযিবদ্ িদমাশেকর ইলমী আরবী কমেেেংর সদসয! িতিন ১৯৫৭ইং সেন 

�াে�র ভাবায় কুরআেনর অযরানুবাদ কেরন্ ১৯৬৬ইং পুনরায় �কাশ কেরন । 
তার তাফিসর ভুল , িমযযা ও বােনায়াট তেযয ভরপুর্ িতিন পাঠকেদর বুঝােত 

োেয়েছন েয, কুরআন মুহা�দ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ােমর রানা্ 
74 সূরা ইসরা:  আয়াত নং: (১) 
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মসিজদ্ আর ইসরা অযরাৎ িমরাজ হেয়েছ আসমােন্ িক� 

উমাইয়ােদর যুো ম�া ম�ােক ইসলােমর একক রাজধানীর 

ৈবিশ�য েযেক িবি�� করার �ো�া ােলেছ্ েস ধারাবািহকতায় 

মসিজেদ আকসােক আসমািন মসিজদ �ীকার করা হয়িন, তেব 

পিরণিতেত তা ইসলামী রােজযর রাজধানী না হেয় ইহিদ রােজযর 

একিট শহের রপা�র হেয়েছ!74

75 

এসব ইহিদ ও �াাযিবদরা েকন আমােদরেক বলেলন না েকাযা 

েযেক এগেলা সং্হ কেরেছন?! তারা েকান তযয ও উৎেসর 

ওপর িনভরর কের বেলেছন েয, মসিজেদ আকসা আসমােনর 

একিট মসিজদ এবং তার �ান সে�হযু�?! 

 

সারাংশ: 

আমােদর িনকট �মািণত েয, ইহিদরা তােদর মেতর সমযরেন 

িশয়ােদর বােনায়াট বণরনা উে�খ কেরেছন্ িশয়ারা যার ওপর 

িভিা কের উমাইয়া খিলফােদর িবরেু িবে্াহ কেরেছ ও তােদর 

পিব� �ানগেলার মযরাদা মসিজেদ আকসার ঊে�র �মাণ কেরেছ্ 

ইহিদরা িফিলি�ন েযেক মসিজেদ আকসার স�কর িছ� করার 

জনয িশয়ােদর িমযযা ও বানােয়াট বণরনাগেলা লুেফ িনেয়েছ্ 

                                                           
75 িরজাশ েবলাশীর কতৃরক �াে�র ভাবায় কুরআেনর অযরানুবাদ, (পৃ.৩০৫) 
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িশয়ােদর সুের তারা বেল ইসলােমর দৃি�েত কুদেসর েকান মযরাদা 

েনই্ ইসলাম ও কুদেসর মােঝ েকান স�কর েনই্ মসিজেদ 

আকসা �কৃত পেক কুদস বযতীত অনয েকান মসিজদ্75

76 

 

মুসিলেমর অ�ের মসিজেদ আকসার মযরাদা 

মসিজেদ আকসার মযরাদা স�েকর সে�হ েপাবণকারীেদর বণরনা 

েশেব, উিাত হেব পাঠেকর সামেন আহেল সু�াহ ওয়াল জামােতর 

িনকট মসিজেদ আকসার ফিজলত তুেল ধরা্ যােত রেয়েছ 

তােদর িমযযাাার ও বােনায়াট বণরনার উার: 

আ�াহ তা‘আলা বেলন: 

                                                           
76 জােময়া কুদস িফিলি�েনর দাওয়া ও উসুেল দীন অনুবেদর িফকাহ ও 

উসূেলর উ�াদ ড. হসামুিেন ‘আফানাহেক “িশয়ােদর িনকট মসিজেদ আকসার 

মযরাদা” স�েকর িজজাসা করা হেয়িছল্ িতিন উাের বেলন: “মুোকযা আহেল 

সু�াহ েযভােব পিব� মসিজেদ আকসােক েদেখ িশয়ারা েসভােব েদেখ না্ 

িশয়ােদর িনকট মসিজেদ আকসা আসমােন্ তােদর যারা বায়তুল মাকিদেস 

মসিজেদ আকসােক �ীকার কের, তােদর িনকট মসিজেদ কুফা মসিজেদ 

আকসা েযেক উাম্ সে�হ েনই এ ম�বয আ�াহর দীেনর ওপর িমযযাাার, 

কারণ মসিজেদ কুফার েকান ফিজলত কুরআন বা হািদেস েনই”্ েদখুন: ড. 

হসামুিেন ‘আফানার ওেয়ব সাইট: www.yasaloonak.net  আেরা েদখনু: 

www.haqeeqa.com  

http://www.yasaloonak.net/
http://www.haqeeqa.com/
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ۚ  ُهوَ  فَإَِذا َ�َيۡدَمُغُهۥ �ۡلَ�ِٰطلِ  َ�َ  بِٱۡ�َّقِ  َ�ۡقِذُف  بَۡل  ﴿  ِِّما �لَۡوۡ�ُل  َولَُ�مُ  َزاهِٞق
 ]  ١٨: ألرذبةي  [﴾ ١ تَِصُفونَ 

“বরং আিম িমযযার উপর সতয িনেকপ কির; ফেল তা িমযযােক 

াূণর-িবাূণর কের েদয় এবং িনিমেবই তা িবলু� হয়্ আর   েতামােদর 

জনয রেয়েছ দুেভরাা েতামরা যা বলছ তার জনয”।76F

77  

মসিজেদ আকসা ও বায়তুল মাকিদেসর ফিজলত স�েকর 

কুরআন ও হািদেস �াুর দিলল রেয়েছ্ ইসলােমর �িত িবে�ব 

ও িহংসা েপাবণকারী বযতীত েকউ তােত সে�হ কের না্ 

মসিজেদ আকসার ফিজলত স�েকর সে�হকারীেদর যুি� ও 

দিললগেলা মাকড়সার ঘেরর োেয়ও দুবরল্ আমরা সংেকেপ তার 

আেলাানা করিছ। আ�াহর িকতােবর বাণী আমােদর জনয যেয� । 
কুরআন আমােদরেক সংবাদ িদেয়েছ বায়তুল মাকিদস েযেক 

কাবার িদেক েকবলা পিরবতরেনর ফেল কতক েবকুবরা �  ও 

আপিা করেব, নবী সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�ামেক েকবলা 

পিরবতরেনর িনেদরশ েদয়ার আোই আ�াহ তােক জািনেয় েদন্ 

িতিন ইরশাদ কেরন: 

ْ  �ّلِ�  قِۡبلَتِِهمُ  َعن َوّلٮُٰهمۡ  َما ��ّاِس  ِمنَ  �لّسَفَهآءُ  َسَيُقوُل  ﴿ ۚ  َ�َُوا ِ  قُل َعلَۡيَها ّ ِ َّ 
] ١٤٢: ألنقمة [﴾ ١ ّمۡسَتقِي�ٖ  ِصَ�ٰٖط  إَِ�ٰ  �ََشآءُ  َمن َ�ۡهِدي َو�لَۡمۡغرُِبۚ  �لَۡمۡ�ُِق 

                                                           
77 সূরা আি�য়া: (১৮) 
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“অিােরই িনেবরাধ েলােকরা বলেব, ‘কীেস  তােদরেক তােদর 

িকবলা েযেক িফরাল, যার  উপর তারা িছল?’ বল, ‘পূবর ও পিিম 

 আ�াহরই্ িতিন যােক াান েসাজা পয   েদখান”।77F

78 

িকবলা পিরবতরেন আপিাকারী কুরআেনর ভাবায় েবকুব। কারণ 
আ�াহর হকুম ও শরীয়েতর ওপর েস আপিা কেরেছ্ “সুফাহা” 

শে�র অযর িবেবানা করেল তােদর কযার উার বা তােদর �িত 

�েকপ করার েকান �েয়াজন হয় না্ তবুও আ�াহ এ সে�হ 

িজইেয় রােখনিন, বরং দূরীভূত কেরেছন, কতক অ�ের যার 

উে্ক হয় তার উার িদেয়েছন্ িতিন বেলন:  

ِ  قُل ّ ِ َو�لَۡمۡغرُِبۚ  �لَۡمۡ�ُِق  َّ  “বল: পূবর ও পিিম আ�াহরই”্ অযরাৎ েহ 

মুহা�দ তােদরেক বল: আ�াহর জনযই পূবর-পিিম এবং �েতযক 

িদকই তার মািলকানাধীন। 
 

 

আমােদর িনকট মসিজেদ আকসার ফিজলত �মািণত 

মসিজেদ আকসার মযরাদা ও ফিজলেতর বযাপাের সে�হকারীেদর 

জওয়াব েদয়ার পূেবর আহেল সু�াহ ওয়াল জামােতর িনকট 

মসিজেদ আকসার ফিজলত ও ইসরার পিব� ভূিমর মযরাদা তুেল 

                                                           
78 সূরা বাকরা: (১৪২) 
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ধরব। তাহেল সতয েবর হেব ও ইসলামী িনদশরনসমূহ �� জানা 
যােব্ িনেে তার বণরনা তুেল ধরলাম: 

 

মসিজেদ আকসা: কুরআনুল কািরেমর িবিভ� আয়ােত যার উে�খ 

রেয়েছ, সকল মুফাসিসর যার ফিজলেতর ওপর একমত্ তােদর 

দিলল কুদস ও মসিজেদ আকসা স�ৃ� সূরা ইসরার শধু �যম 

আয়াতই নয়, বরং কুরআেনর অনযানয আয়াতও । আ�াহ তা ‘আলা 
বেলন: 

ِيٓ  ُسۡبَ�ٰنَ  ﴿ َّ ىٰ  � َ�ۡ
َ
ۡقَصا �لَۡمۡسِجدِ  إَِ�  �ۡ�ََرامِ  �لَۡمۡسِجدِ  ّمِنَ  َ�ۡٗ�  بَِعۡبِدهِۦ أ

َ
�ۡ� 

ِي َّ ٓۚ  ِمنۡ  لُِ�َِ�ُهۥ َحۡوَ�ُۥ َ�َٰرۡ�َنا � : ألرسأل  [﴾ ١ �ۡ�َِص�ُ  �لّسِميعُ  ُهوَ  إَُِّهۥ َءاَ�ٰتَِنا
١  [ 

“পিব� মহান েস সাা, িযিন তাঁর বা�ােক রােত  িনেয় িােয়েছন 

আল মাসিজদুল হারাম েযেক  আল মাসিজদুল আকসা   পযর�, যার 

আশপােশ  আিম বরকত িদেয়িছ, েযন আিম তােক আমার  িকছু 

িনদশরন েদখােত পাির্ িতিনই সবরে াতা,  সবর্�া”।78F

79 

অনয� বেলন: 

ّۡيَ�ٰهُ  ﴿ ََ �ِض  إَِ�  َولُوًطا َو
َ
َِ  �ِيَها َ�َٰرۡ�َنا �ّلِ�  �ۡ�  ]  ٧١: ألرذبةي  [﴾ ٧ لِۡلَ�ٰلَِم

                                                           
79 সূরা ইসরা:  আয়াত নং: (১) 
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“আর আিম তােক ও লুতেক উুার কের েস   েদেশ িনেয় োলাম, 

েযখােন আিম িব�বাসীর  জনয  বরকত েরেখিছ”।79F

80 

অনয� বেলন: 

رِهِۦٓ  َ�ۡرِي َ�ِصَفةٗ  �لّرِ�حَ  َولُِسلَۡيَ�ٰنَ  ﴿ ِۡ �ِض  إَِ�  بِأَ
َ
ۚ  َ�َٰرۡ�َنا �ّلِ�  �ۡ�  َوُ�ّنا �ِيَها

ءٍ  بُِ�ّلِ  ۡ�َ  َِ  ]  ٨١: ألرذبةي  [﴾ ٨ َ�ٰلِِم

“আর আিম সুলায়মােনর জনয অনুাত কের  িদেয়িছলাম �বল 

হাওয়ােক, যা তার িনেদরেশ  �বািহত হত েসই েদেশর িদেক, 

েযখােন আিম  বরকত েরেখিছ্ আর আিম �েতযক িববয় 

 স�েকরই অবাত িছলাম”।80F

81 

অনয� বেলন: 

َ  بَۡيَنُهمۡ  وََجَعۡلَنا ﴿ ِۡ ۖ  �ِيَها َوقَّدۡرََا َ�ِٰهَرةٗ  قُٗرى �ِيَها َ�َٰرۡ�َنا �ّلِ�  �ۡلُقَرى َوَ�  �لّسۡ�َ
 ْ يّاًما َ�َاِ�َ  �ِيَها ِسُ�وا

َ
َِ  َوَ  ]  ١٨: سبي [﴾ ١ َءاِمنِ

“আর তােদর ও েয সব জনপেদর মেধয আিম বরকত  িদেয়িছলাম 

েসগেলার মধযবতরী �ােন আিম অেনক দৃশযমান  জনপদ �াপন 

কেরিছলাম এবং তােত বমণ করার বযব�া  িনধরারণ কের 

িদেয়িছলাম্ ( তােদরেক বলা হেয়িছল)  ‘েতামরা এসব জনপেদ 

রাত-িদন (যখন ই�া) িনরাপেদ  বমণ কর”।81F

82 
                                                           
80 সূরা আি�য়া: (৭১) 
81 সূরা আি�য়া: (৮১) 
82 সূরা সাবা: (১৮) 
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অনয� বেলন: 

ِِ َو�لّزۡ�ُتوِن  ِ ّّ َِ ١َو� ِِ ٢ َوُطورِ ِسينِ ِم
َ
  ٣ َوَ�َٰذا �ۡ�ََ�ِ �ۡ�

“কসম ‘তীন ও যায়তূন’ এর্ কসম ‘িসনাই’ পবরেতর, কসম এই 

িনরাপদ নারীর”্82 F

83 

কতক মুফাসিসর উে�খ কেরেছন তীন �ারা উেেশয শাম েদশ ও 

জয়তুন �ারা উেেশয বায়তুল মাকিদস্ 

আ�াহ তা‘আলা অনয� বেলন: 

ْ  قُۡلَنا �ذۡ  ﴿ ِ  �ۡدُخلُوا ْ  �ۡلَقۡرَ�ةَ  َ�ِٰذه ْ  رََغٗدا ِشۡئُتمۡ  َحۡيُث  ِمۡنَها فَُ�ُوا  �ۡ�َاَب  َو�ۡدُخلُوا
ْ  ُسّجٗدا َِ  َوَسَ�ِ�دُ  َخَ�َٰ�ُٰ�مۚۡ  لَُ�مۡ  ّ�ۡغفِرۡ  ِحّطةٞ  َوقُولُوا ِ : ألنقمة [﴾ ٥ �لُۡمۡحِسن

٥٨  [ 

“আর �রণ কর, যখন আিম বললাম, ‘েতামরা  �েবশ কর এই 

জনপেদ্ আর তা েযেক  আহার কর েতামােদর ই�ানুযায়ী, 

�া�ে�য  এবং দরজায় �েবশ কর মাযা িনাু কের্ আর  বল 

‘কমা’। তাহেল আিম েতামােদর  পাপসমূহ কমা কের েদব এবং 
িনিয় আিম  সৎকমরশীলেদরেক বািড়েয় েদব”।83F

84 

অনয� বেলন: 

                                                           
83 সূরা তীন: (১-৩) 
84 সূরা বাকারা: (৫৮) 
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ْ  َ�َٰقۡومِ  ﴿ �َض  �ۡدُخلُوا
َ
ُ  َكَتَب  �ّلِ�  �لُۡمَقّدَسةَ  �ۡ� َّ ََ  لَُ�مۡ  � ْ  َو ٰ  تَۡرتَّدوا َ�َ 

ۡدبَارُِ�مۡ 
َ
ْ  أ  ]  ٢١: ألسيئ  ة [﴾ ٢ َ�ِٰ�ِ�نَ  َ�َتنَقلُِبوا

“েহ আমার কওম, েতামরা পিব� ভূিমেত �েবশ  কর, যা আ�াহ 

েতামােদর জনয িলেখ িদেয়েছন  এবং েতামরা েতামােদর েপছেন 

িফের েযেয়া না,  তাহেল কিত্� হেয় �তযাবতরন করেব”।84F

85 

 

মসিজেদ আকসা:  পৃিযবীর বুেক ি�তীয় মসিজদ । আবু যর 
রািদয়া�াহ আনহ েযেক বিণরত, িতিন বেলন:  

ُت «
ْ
، قَُسوَل  رَي: ىُة ِ َّ ّي  أل

َ
قِْض  ِف  مُِضعَ  َمْجِد ٍ  م

َ ْ
ّمَل  ألق

َ
َمْجِد ُ : " ىَيَل  ؟ م

ْ
 ألي

ََمألُم،
ْ
ُت : ىَيَل  ألل

ْ
ّي، ُُمّ : ىُة

َ
َمْجِد ُ : ىَيَل  م

ْ
ىَْص، ألي

َ ْ
ُت  ألق

ْ
 نَيْغَُدَمي، َكنَ  َ�مْ : ىُة

ْقَ�ُ ونَ : ىَيَل 
َ
ْ�غََمي ُُمّ  َسغَوً  م

َ
ْدَقَ�هَْك  م

َ
َالةُ  م َّ ةّهْ  َ�ْ  ُ  ألي ََ َفْضَل  فَِِنّ  فَ

ْ
 »ِ�ةهِ  ألل

আিম বললাম: েহ আ�াহর রাসূল জিমেন েকান মসিজদ সবর�যম 

িনমরাণ করা হেয়েছ? িতিন বলেলন: মসিজেদ হারাম্ িতিন বেলন: 

আিম বললাম: অতঃপর েকানিট? িতিন বেলন: মসিজেদ আকসা্ 

আিম বললাম: উভেয়র মােঝ বযবধান কত িছল? িতিন বেলন 

াি�শ বছর। অতঃপর েযখােন েতামােক সালাত পায় , েসখােন তা 

আদায় কর, কারণ এেতই ফিজলত”।85F

86 

                                                           
85 সূরা মােয়দা: (২১) 
86 বুখাির, হািদস নং: (৩৩৬৬), সিহহ বুখাির, �কাশক দারস সালাম, িরয়াদ, 

ি�তীয় �কাশ জুলহজ ১৪১৯িহ. মাার ১৯৯৯ইং্ 
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মসিজেদ আকসা: বরকতময়, বরকতময় তার াারপাশ্ মসিজেদ 

আকসা বরকতময় ভূিমর মসিজদ, যার াারপােশও আ�াহ বরকত 

দান কেরেছন্ আ�াহ তা‘আলা বেলন: 

ِيٓ  ُسۡبَ�ٰنَ  ﴿ َّ ىٰ  � َ�ۡ
َ
ۡقَصا �لَۡمۡسِجدِ  إَِ�  �ۡ�ََرامِ  �لَۡمۡسِجدِ  ّمِنَ  َ�ۡٗ�  بَِعۡبِدهِۦ أ

َ
�ۡ� 

ِي َّ  ]  ١: ألرسأل  [﴾ ١ َحۡوَ�ُۥ َ�َٰرۡ�َنا �

“পিব� মহান েস সাা, িযিন তাঁর বা�ােক রােত  িনেয় িােয়েছন 

আল মাসিজদুল হারাম েযেক  আল মাসিজদুল আকসা   পযর�, যার 

আশপােশ  আিম বরকত িদেয়িছ”।86F

87 

এ আয়াত স�েকর বলা হয়, মসিজেদ আকসার যিদ অনয েকান 

ফিজলত না যাকত এ আয়াত বযতীত তাহেলও যেয� িছল । 
এখােন সকল বরকেতর বণরনা রেয়েছ্ কারণ যার াারপাশ 

বরকতপূণর, তা অবশযই ি�গণ বরকতপূণর । মসিজেদ আকসােক 
মসিজেদ হারাম ও মসজেদ রাসূল বযতীত অনযানয মসিজেদর 

ওপর ে �� েদয়াও একিট বরকত্  

 

মসিজেদ আকসা: মুসিলমেদর �যম িকবলা্ বারা ইব ন আেযব 

রািদয়া�াহ আনহ েযেক বিণরত, িতিন বেলন:  

                                                           
87 সূরা ইসরা:  আয়াত নং: (১) 
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ِ  قَُسوُل  َكنَ « َّ ّّ ألُ  َعةَةِْه مََسةّمَ  أل ّّ  َد ْوَ  َد
َ
َمْقِ ِس  َ�ةِْت  �

ْ
مْ  َعَشَ  ِسّهوَ  ألي

َ
 م

ِ  قَُسوُل  َمَ�نَ  َشْدًمأل، َعَشَ  َسبَْ وَ  َّ ّّ ألُ  َعةَةِْه مََسةّمَ  أل ُّ  َد ِ نْ  ُُ
َ
  رُوَّجهَ  م

َ
 صِل

َكْ بَِو،
ْ
ذَْزَل  ألل

َ
ُ  فَأ َّ َُ  ذََمى ىَ ْ  فأل ْوَ  َ�هَوَّجهَ  ، أليّجَمي ِ  ِف  مَْجِدَك  َََقةّ

َ
� 

َكْ بَوِ 
ْ
 »ألل

রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম েবাল অযবা সেতর মাস 

বায়তুল মাকিদেসর িদেক িফের সালাত আদায় কেরন, তেব 

রালূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম পছ� করেতন েযন 

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

 ]  ١٤٤: ألنقمة [﴾ ١ �لّسَمآءِ�  ِ�  وَۡجِهَك  َََقّلَب  َََرىٰ  قَدۡ  ﴿

“আকােশর িদেক বারবার েতামার মুখ িফরােনা আিম অবশযই 

েদেখিছ”্87 F

88 ফেল িতিন কাবার িদেক িফের োেলন্ 88 F

89 বায়তুল 

মাকিদস েযেক কাবার িদেক েকবলা পিরবতরেনর ফেল তার 

মযরাদা রিহত হয়িন, বরং তার মযরাদা মুসিলেমর অ�র ও ইসলামী 

শরীয়েত যযাযয িবদযমান রেয়েছ্ 

 

মসিজেদ আকসা: পৃিযবীর �যম মসিজদ কাবা েযেক এখােনই 

রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�ােমর ইসরা হেয়িছল । িতিন 
                                                           
88 সূরা বাকারা: (১৪৪) 
89 বুখাির, হািদস নং: (৩৯৯), সিহহ বুখাির, �কাশক দারস সালাম, িরয়াদ্ 
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আ�াহর দুই ঘর ও দুই েকবলার ফিজলত, মযরাদা ও দশরন লাভ 

কেরন্ আনাস ইব ন মােলক রািদয়া�াহ আনহ েযেক বিণরত, 

রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন: 
َِةُت «
ُ
ُبَأل ِ  م

ْ
ْ�ةَُض، َدألنّوٌ  مَُهوَ  نِيل

َ
َِميِق، فَْوَ   َاِو�ٌل  م

ْ
َْاِل  مَُدمنَ  ألل

ْ
 َحيفَِمهُ  رََضعُ  ألن

َّ  فََمِ�بْهُهُ : ىَيَل  َاْمفِِه، ُمغْهََ�  ِعغْ َ  ََةُْت  َح
َ
َمْقِ ِس، َ�ةَْت  م

ْ
 فََمَ�ْطهُهُ : ىَيَل  ألي

َقوِ 
ْ
َة
ْ
ذِْبةَيُ ، نِهِ  رَْم�ُِط  أللِّت  نِيل

َ
ُت  ُُمّ : ىَيَل  ألق

ْ
َمْجِد َ  َدَخة

ْ
ةّةُْت  ألي ََ  ِ�ةهِ  فَ

، َ هَْ�ِ
ْ
�ُل  فََديَ ِ�  َخمَْجُت، ُُمّ  َق�  ِمقْ  َم�ِذَي ٍ  َخٍْم، ِمقْ  نِِِذَي ٍ  أليّجَالم َعةَةْهِ  ِجْبِ

، ، فَيْخَ�ُْت  لََبٍ �ُل  َ�َقيَل  أليةَّبَ ِفْطَمَة، ألْخَ�َْت  :ِجْبِ
ْ
  نِغَي َعَمجَ  ُُمّ  ألل

َ
 »أليّجَمي ِ  صِل

“আমার িনকট বুরাক আনা হল, বুরাক সাদা াতু�দ জ� াাধার 

োেয় ল�া ও খ�েরর োেয় েছাট্ তার দৃি�র েশব �াে� েস পা 

রােখ্ িতিন বেলন: আিম তােত সাওয়ার হেয় বায়তুল মাকিদেস 

েপৗিছ। িতিন বেলন : আিম তােক েসই খঁুিটর সােয বাঁধলাম, যার 
সােয নবীাণ বাঁেধন্ িতিন বেলন: অতঃপর আিম মসিজেদ 

�েবশ করলাম ও দুই রাকাত সালাত আদায় করলাম্ অতঃপর 

আিম েবর হলাম্ আমার িনকট িজবিরল আলাইিহস সালাম 

একিট মদ ও একিট দুেধর পা� িনেয় আসেলন, আিম দুধ ্হণ 

করলাম্ িজবিরল বলেলন আপিন িফতরাত ্হণ কেরেছন্ 
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অতঃপর আমােদর িনেয় দুিনয়ার আসমােন আেরাহণ 

করেলন...”।89

90 

 

মসিজেদ আকসা:  একমা� মসিজদ, েযখােন আদম আলাইিহস 

সালাম েযেক শর কের আমােদর নবী পযর� সবাই এক� 

হেয়েছন্ ইিতহােসর সবোেয় বড় ইে�মা এখােনই সংািঠত 

হেয়েছ্ ইসরার রােত সকল নবীেদর িনেয় িতিন ইমাম িহেসেব 

সালাত আদায় কেরন্ এ েযেক �মািণত হয় মসিজেদ আকসা 

মুসিলমেদর িনদশরন, উ�েত মুহা�দ েসখােন ইমামিত করেব, 

েশব নবী পূেবরর সকল নবীর পিব� িনদশরনসমূেহর উারািধকারী 

এবং তার িরসালাত সকল পিব� ভূিমেক অ�ভুর�কারী । আেরা 
�মািণত হয় সকল পিব� ভূিম দীেন ইসলােমর িমরাস, যার 

ওয়ািরশ েকান দীন হেত পােরিন্ 

মসিজেদ আকসা বযতীত দুিনয়ার েকাযাও সকল নবী এক� 

হনিন, এ েযেকও মসিজেদ আকসার মযরাদা বৃিু পায়্ 

ইমাম মুসিলম আবু হরায়রা রািদয়া�াহ আনহ েযেক বণরনা 

কেরন: রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন: 

                                                           
90 মুসিলম, হািদস নং: (২৫৯), �কাশ দারস সালাম, িরয়াদ, ি�তীয় �কাশ 

মুহররম, ১৪২১িহ. – এি�ল ২০০০ইং্ 
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رْرُِ�  لََق ْ «
َ
ِْدِم، ِف  َقم

ْ
لُِ�  َمىَُم�ٌْش  ألل

َ
ألَي، َ�قْ  �َْجأ ِْ�  َمْسَ لَ

َ
ْشةَي َ  َ�قْ  فََجأ

َ
 ِمقْ  م

َمْقِ ِس  َ�ةِْت 
ْ
نِْبهَْدي، يَمْ  ألي

ُ
ّط، ِمثْةَهُ  ُكِم�ُْت  َمي ُكْمَ�وً  فَُكِم�ُْت  م ُ  فََمَ�َ هُ : ىَيَل  ََ َّ  أل

ْ�ُةمُ  ِل 
َ
ْهِ  م

َ
يُوِ�  َمي صِل

َ
ٍ ، َ�قْ  �َْجأ   َشْ

ّ
َُُدمْ  صِر

ْ
ْ�بَأ

َ
رْرُِ�  َمىَ ْ  نِِه، م

َ
 ِمقَ  َجَيَعوٍ  ِف  َقم

ذِْبةَيِ ،
َ
، ىَيئِمٌ  ُموَس  فََِِذأل ألق ِّ ََ ذّهُ  َجْ ٌ ، َضٌْب  قَُجٌل  فََِِذأل رُ

َ
 َشغُوَ َة، قَِجيلِ  ِمقَ  َكَ

ِّ  ىَيئِمٌ  أليّجَالم، َعةَةْهِ  َمْمَ�مَ  ألْ�قُ  ِعيَس  َم�َِذأل ََ ىَْمُب  رُ
َ
 ُعْمَمةُ  َشبًَدي نِهِ  ألّليِس  م

ّ  َمْجُ ودٍ  ْ�قُ  ِِ ِّ  ىَيئِمٌ  أليّجَالم، َعةَةْهِ  صِنَْمألِهةمُ  َم�َِذأل ، "أللَّق ََ ْشبَهُ  رُ
َ
 نِهِ  ألّليِس  م

َالةُ  فََحيذَِت  َ�ْفَجُه، َ�ْ ِ�  َديِحبُُ�مْ  َّ َمْمهُُدْم، ألي
َ
َالِة، ِمقً  فََمْغُت  فَةَّمي فَأ َّ  ألي

ُُ  َمييٌِك  َهَيأل ُ�َّم ُ  رَي: ىَيئٌِل  ىَيَل  ََفّت  َعةَةِْه، فََجةّمْ  ألّليقِ  َديِح
ْ
ِْه، فَيل

َ
ِ�  صِل

َ
 َ�بََ م

 »نِييّجَالمِ 

আিম িহজের অব�ান করিছলাম, আর কুরাইশরা আমােক আমার 

ইসরা স�েকর িজজাসা করিছল্ তারা আমােক বায়তুল মাকিদস 

স�েকর িকছু �  করল, যা আিম ভােলা কের আ�� কেরিন্ 

আিম খুব সমসযায় পড়লাম, এরপূেবর কখেনা এরপ সমসযায় 

পিড়িন্ িতিন বেলন আ�াহ আমার সামেন মসিজেদ আকসা 

উঁিােয় ধরেলন, আিম তা েদখেত িছলাম্ তারা আমােক েকান 

িজিনস স�েকর িজজাসা কেরিন, যার সংবাদ আিম েদয়িন্ আিম 

িনেজেক নবীেদর জমােতর মেধয েদেখিছ, েদখলাম মুসা দাঁিড়েয় 

সালাত আদায় করেছন, েদখেত হালকা াড়ন ও কিঠন �ভােবর, 

েযন িতিন শানুআ বংেশর েকউ্ আেরা েদখলাম ঈসা ইব ন 

মারইয়াম আলাইিহস সালামেক, িতিন দাঁিড়েয় সালাত আদায় 
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করেছন, তার সােয অিধক িমল রেয়েছ উরওয়া ইব ন মাসউদ 

সাকাফীর্ আেরা েদখলাম ইবরািহম আলাইিহস সালাম দাঁিড়েয় 

সালাত আদায় করেছন, তার সােয অিধক িমল রেয়েছ েতামােদর 

সাযীর, অযরাৎ তার িনেজর্ অতঃপর সালােতর সময় হল, আিম 

তােদর ইমামিত করলাম্ আিম যখন সালাত েযেক ফােরা 

হলাম, েকউ আমােক বলল েহ মুহা�দ, িতিন জাহা�ােমর 

েফেরশতা তােক সালাম করন, আিম তার িদেক ঘুের দাঁড়ালাম, 

িতিনই আমােক �যেম সালাম করেলন” 9্0

91 

 

মসিজেদ আকসা: যার ফিজলত ও ে �ে�র েঘাবণা িদেয়েছন নবী 

সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম। িতিন বেলেছন মসিজেদ আকসার 
সােয মুসিলেমর অ�র এতটা স�ৃ� হেব েয, েস াাইেব তার 

জনয েছাট একটু জায়াা েহাক, েযখান েযেক েস মসিজেদ 

আকসার িদেক উঁিক িদেব, অযবা েযখান েযেক েস মসিজেদ 

আকসা েদখেব্ এতটুকু জায়াা তার িনকট দুিনয়া ও তার 

মধযবতরী সবিকছু েযেক উাম হেব্ আবু যর রািদয়া�াহ আনহ 

েযেক বিণরত, িতিন বেলন: 

                                                           
91 মুসিলম, হািদস নং: (২৭৮), সিহহ মুসিলম, �কাশক দারস সালাম্ 
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ْقُ  رََيألَكْمذَي«
َ
ِ  قَُسولِ  ِعغْ َ  َم� َّ ّّ  أل ُ  َد َّ ّ�ُدَمي مََسةَّم، َمََِلِ  َعةَةْهِ  أل

َ
فَْضُل  َ

َ
: م

ِ  قَُسولِ  َمْجِد ُ  َّ ّّ  أل ُ  َد َّ مْ  مََسةَّم، َمََِلِ  َعةَةْهِ  أل
َ
َمْقِ ِس، َ�ةِْت  َمْجِد ُ  م

ْ
 َ�َقيَل  ألي

ِ  قَُسوُل  َّ ّّ  أل ُ  َد َّ فَْضُل  َهَيأل، َمْجِدِ ي ِف  َدالةٌ : " مََسةّمَ  َمََِلِ  َعةَةْهِ  أل
َ
 ِمقْ  م

ْقَ�عِ 
َ
ِْ مَ  ِ�ةِه، َدةََوألٍت  م

َ
، َمل ّّ ََ ُم

ْ
ُوِشَ�قّ  ألي

َ
نْ  َمل

َ
 ِمثُْل  يِةّمُجِل  رَُ�ونَ  ر م

قِْض، ِمقَ  فََمِسهِ  َشَطِق 
َ
َمْقِ ِس  َ�ةَْت  ِمغْهُ  رََمى َحةُْث  ألق

ْ
ُ  َخْ�ٌ  ألي

َ
 ألّلْ�ةَي ِمقَ  ل

ةً ي مْ  ، "َجِ
َ
 » ِ�ةَدي َمَمي ألّلْ�ةَي ِمقَ  َخْ�ٌ : ىَيَل  م

“আমরা রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�ােমর িনকট 

আেলাানা করলাম েকানিট উাম: মসিজেদ রাসূলু�াহ না বায়তুল 

মাকিদস? রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বলেলন: 

আমার মসিজেদ এক সালাত েসখােন াার সালাত েযেক উাম্ 

তেব মসিজেদ আকসা সালােতর জনয উাম জায়াা্ হয়েতা েকান 

বযি�র জনয তার েঘাড়ার রিশর সমপিরমাণ জায়াা হেব, েযখান 

েযেক বায়তুল মাকিদস েদখা যােব, তার জনয তা সম্ দুিনয়া 

েযেক উাম হেব্ িতিন বেলন: অযবা িতিন বেলেছন: দুিনয়া ও 

দুিনয়ার মধযবতরী সবিকছু েযেক উাম হেব”।91F

92 

 

মসিজেদ আকসা:  িবজেয়র পূেবর নবী সা�া�াহ ‘আলাইিহ 

ওয়াসা�াম যার িবজেয়র সংবাদ িদেয়েছন, যা তার নবুওয়েতর 
                                                           
92 হােকম, িতিন হািদসিট সিহহ বেলেছন, ইমাম যাহািব ও আলবািন তার 

সমযরন কেরেছন্ 
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আলামত্ আউফ ইব ন মােলক েযেক বিণরত, িতিন বেলন তাবুক 

যুেু আিম নবী সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�ােমর িনকট ামন 

কির, িতিন াামড়ার তাবুেত িছেলন্ িতিন বেলন: িকয়ামেতর 

পূেবর ছয়িট আলামত াণনা কর, তেেধয িতিন বেলন: অতঃপর 

বায়তুল মাকিদস িবজয় হেব...”্92 F

93 

 

মসিজেদ আকসা:  তােয়ফােয় মানসুরা বা সাহাযয �া� দেলর 

আ য়�ল ও মুিমনেদর মধযবতরী ঘর্ ইমরান ইব ন হািসন 

রািদয়া�াহ আনহ েযেক বিণরত, িতিন বেলন: রাসূলু�াহ সা�া�াহ 

‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন: 
 
َ
ّمِت  ِمقْ  َايئَِفوٌ  رََزألُل  «ر

ُ
ِّ  َعَ  ُ�َقيرِةُونَ  م َ

ْ
ُهمْ  َمقْ  َعَ  َظيِهِم�قَ  ألل

َ
َّ  ذَيَمم  َح

َمِجةحَ  َِخُمُهمُ  ُ�َقيرَِل 
ْ
 » ألّلّجيَل  ألي

“আমার উ�েতর একিট দল সেতযর ওপর িজহাদ করেত 

যাকেব্ তােদর সােয যারা শ�তা করেব, তােদর ওপর তারা 

িবজয়ী হেব, অবেশেব তােদর সবরেশব বযি� মািসহ দ�ােলর 

সােয িজহাদ করেব”্93 F

94 

                                                           
93 বুখাির, হািদস নং: (৩১৭৬), সিহহ বুখাির, �কাশক দারস সালাম, িরয়াদ্ 
94 আহমদ, আবু দাউদ, হােকম, তাবরািন িফল কািবর, আলবািন হািদসিট 

সিহহ বেলেছন, হািদস নং: (২৪৮৪), সুনােন আবু দাউদ, �কাশক 

মাকতাবাতুল মাআেরফ, িরয়াদ, �যম �কাশ্ 
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আমরা জািন ঈসা আলাইিহস সালাম িফিলি�েন অবি�ত বােব 

লুেে মািসহেক পাকড়াও কের হতযা করেবন্ 

মসিজেদ আকসা: েসই ভূিম েযখােন বা�ােদর উপি�িত ও েযখান 

েযেক পুনর�ান ঘটেব্ মায়মুনা িবনেত সাদ েযেক বিণরত, িতিন 

বেলন: েহ আ�াহর নবী বায়তুল মাকিদস স�েকর বেলন, িতিন 

বলেলন:  
قُْض  «

َ
َمْحَشِ  م

ْ
َمَْْشِ  ألي

ْ
 »َمألي

“উপি�িত ও পুনর�ােনর �ান” 9্4 F

95 

 

মসিজেদ আকসা:  েযখােন দ�াল েযেক িনরাপাার জনয 

মুসিলমরা আ য় িনেব্ দ�াল েসখােন �েবশ করেত পারেব 

না্ রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম দ�াল স�েকর 

বেলন:  
قِْض  ِف  َ�ْمُكُث  َعَالَمهُهُ «

َ ْ
ْق�ِ �َ  ألق

َ
َطيذُهُ  رَبةُغُ  َدبيًحي، م

ْ
ّ  ُسة   َمغَْدٍل، ُُ

َ
ِت  ر

ْ
 رَأ

ْق�َ وَ 
َ
َكْ بَو،: َمَجيِج َ  م

ْ
َمْجِد َ  أليّمُسوِل، َمَمْجِد َ  ألل

ْ
ىَْص، َمألي

َ ْ
 »َمأللّطوقَ  ألق

“... তার িনদশরন হল েস জিমেন াি�শ িদন অব�ান করেব্ তার 

রাজ� �েতযক ঘােটই িব�ার করেব্ াারিট জায়াায় েস �েবশ 

                                                           
95 আহমদ, ইব ন মাজাহ, আলবািন হািদসিট সিহহ বেলেছন, েদখুন িরবঈ 

রিাত: ফাদােয়েল শাম ও িদমােংর হািদস্ 
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করেত পারেব না, মসিজেদ কাবা, মসিজদুর রাসূল, মসিজেদ 

আকসা ও তূর...”্95 F

96 

 

মসিজেদ আকসা: েযখােন সাওয়ােবর উেেেশয সফর করা ৈবধ্ 

সকল আেলম একমত েয, মসিজেদ আকসা িযয়ারত ও তােত 

সালাত আদায় করা মু�াহাব্ সাওয়ােবর উেেেশয িতনিট মসিজদ 

বযতীত েকাযাও সফর করা ৈবধ নয়, তেেধয মসিজেদ আকসা 

অনযতম্ এ িতনিট মসিজেদর িবেশব ফিজলত রেয়েছ, যা 

অনযানয মসিজেদর েনই্ বুখাির ও মুসিলম আবু হরায়রা 

রািদয়া�াহ আনহ সূে� নবী সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম েযেক 

বণরনা কেরন, িতিন বেলেছন: 
 
َ
  أليمَّحيُل  �َُع ّ  «ر

ّ
  صِر

َ
َمْجِد ِ  َمَجيِجَ ، نََالنَوِ  صِل

ْ
ََمألِم، ألي

ْ
ّّ  أليّمُسولِ  َمَمْجِد ِ  ألل َد

ىَْص » َمَمْجِد ِ  ألُ  َعةَةِْه مََسةّمَ 
َ ْ
 ألق

“িতনিট মসিজদ বযতীত সফর করা যােব না, মসিজেদ হারাম, 

মসিজদুর রাসূল ও মসিজেদ আকসা”্96 F

97 

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

হািদেসর সনদ বুখাির ও মুসিলেমর শতর েমাতােবক্ েদখুন: মুসনােদ আহমদ, 

�কাশক বায়তুল আফকািরদ দাওিলয়াহ, (২০০৪ইং) 
97 বুখাির, হািদস নং: (১১৮৯), সিহহ বুখাির, �কাশক দারস সালাম, িরয়াদ্ 
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তাই আমরা েদিখ অেনক সাহািবই মসিজেদ আকসায় সালাত 

আদােয়র জনয দীঘর সফর কেরেছন্ পরবতরীেত আদশর পূবরসূিরাণ 

েসখােন িােয়েছন, ইলেমর দরস ও ছা�েদর কারেণ মুখিরত 

হেয়িছল মসিজেদ আকসা্ 

ইমাম নবিব রহ. বেলন: “এ হািদেস িতনিট মসিজেদর ফিজলত 

ও অনযানয মসিজেদর ওপর তার ে �ে�র বণরনা রেয়েছ্ কারণ 

এগেলা নবীেদর মসিজদ, তােত সালাত আদায় করা ফিজলতপূণর 

ও তার জনয সফর করা ৈবধ্ আেলমাণ বেলন: এ িতনিট 

মসিজদ বযতীত অনযানয মসিজেদ সফর কের যাওয়া ফিজলেতর 

নয়্ আমােদর মতাবল�ী শায়খ আবু মুহা�দ আল-জু্ ওয়াইিন 

বেলন: “এ িতনিট মসিজদ বযতীত অনযানয মসিজেদর জনয সফর 

করা হারাম”্97

98 

হােফজ ইব ন হাজার বেলন: “হািদেস এ িতনিট মসিজেদর 

ফিজলত ও ে �� রেয়েছ, কারণ এগেলা নবীেদর মসিজদ্ 

�যম মসিজদ মুসিলমেদর েকবলা, েসখােনই তারা হজ কের্ 

ি�তীয় মসিজদ পূবরবতরী উ�েতর েকবলা । তৃতীয় মসিজদ 
তাকওয়ার ওপর �িতি�ত করা হেয়েছ”।98

99 

                                                           
98 আল-িমনহাজ, শারহ সিহেহ মুসিলম্ 
99 ফাতহল বাির: (৩/৬০৩) 
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শায়খুল ইসলাম ইব ন তাইিময়াহ রহ. বায়তুল মাকিদেসর িযয়ারত 

ও তােত সালাত আদায় করার হকুম স�েকর বেলন: বুখাির ও 

মুসিলেম �মািণত েয, িতনিট মসিজদ বযতীত (সাওয়ােবর 

উেেেশয) সফর করা যােব না... বুখাির ও মুসিলম এ হািদস আবু 

সাইদ ও আবু হরায়রা রািদয়া�াহ আনহমা েযেক বণরনা কেরন । 
অনযানয সনেদও বিণরত রেয়েছ্ এ হািদস �িসু ও সবার িনকট 

্হণেযাায্ সকল আেলম এ হািদস সিহহ বেলেছন, ্হণ 

কেরেছন ও তার সতযতার বযাপাের িনিিত হেয়েছন্ মুসিলম 

উ�ার সকল আেলম একমত েয, ইবাদেতর জনয মসিজেদ 

আকসায় সফর করা মু�াহাব্ ইব ন ওমর এখােন এেস সালাত 

আদায় করেতন”্99

100 

 

মসিজেদ আকসা: েযখােন সালােতর সাওয়াব বিধরত হয়্ আবু যর 

রািদয়া�াহ আনহ েযেক বিণরত, একদা আমরা রাসূলু�াহ সা�া�াহ 

‘আলাইিহ ওয়াসা�ােমর সামেন আেলাানা করলাম উভেয়র মেধয 

েকানিট উাম: মসিজদুর রাসূল না বায়তুল মাকিদস? রাসূলু�াহ 

সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বলেলন: আমার মসিজেদ এক 

সালাত তােত াার সালােতর ফিজলত রােখ্ তেব মসিজেদ 

                                                           
100 মাজমু ফেতায়া শায়খুল ইসলাম ইব ন তাইিময়াহ: (৫-৬/২৭), ি�তীয় 

�কাশ (১৩৯৮িহ.) আ�ুর রহমান আননাজিদ কতৃরক সংকিলত ও সি�ত্ 



 

72 

আকসা সালােতর জনয উাম �ান্ এমন সময় আসেব যখন 

বযি�র জনয েঘাড়ার রিশর সমপিরমাণ জায়াা, েযখান েযেক 

বায়তুল মাকিদস েদখা যায়, সম্ দুিনয়া েযেক উাম হেব্ িতিন 

বেলন: অযবা বেলেছন: তার জনয উাম হেব দুিনয়া ও তােত 

িবদযমান সবিকছু েযেক”্100

101 

 

মসিজেদ আকসা: েযখােন সালাত আদায় করা ফিজলতপূণর । ইমাম 
নাসািয় আ�ু�াহ ইব ন আমর ইব নুল আস রািদয়া�াহ আনহ 

েযেক বণরনা কেরন, নবী সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন: 

“সুলাইমান ইব ন দাউদ বায়তুল মাকিদস িনমরাণ েশেব আ�াহর 

িতনিট েদায়া কেরেছন: তার িবাােরর নযায় িবাােরর তাওিফক 

পাওয়া। এমন বাদশািহ লাভ করা তার পরবতরী যা কােরা লাভ 
হেব না্ এবং েয েকউ এ মসিজেদ সালােতর উেেেশয আসেব, 

েস েযন তার মােয়র �সেবর িদেনর নযায় িন�াপ হেয় যায়”্ 

নবী সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বলেলন: “�যম দু’িট তােক 

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

সমযরন কেরেছন্ 
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েদয়া হেয়েছ্ আর আিম আশা কির আমােক তৃতীয়িট �দান করা 

হেয়েছ”্101 F

102 

 

মসিজেদ আকসা: কুদস ও িফিলি�েন অিব�ত, আিদ যুা েযেকই 

পিব�্ আ�াহ তা‘আলা বেলন:  

ْ  َ�َٰقۡومِ  ﴿ �َض  �ۡدُخلُوا
َ
 ]  ٢١: ألسيئ  ة [﴾ ٢ �لُۡمَقّدَسةَ  �ۡ�

“েহ আমার কওম, েতামরা পিব� ভূিমেত �েবশ  কর”।102F

103 

িফিলি�েন বিন ইসরাইেলর �েবশ করার পূেবর মুসা আলাইিহস 

সালাম িনজ কওমেক এ িনেদরশ কেরেছন, বরং ইহিদরা 

িনেজেদরেক যােদর পূবরসূির দািব কের, েসসব নবীেদরও পূেবর্ 

অতএব �মািণত হল ইহিদেদর পূবর েযেক এ ভূিম বরকতময়্ 

আ�াহ তা ‘আলা ইবরািহম ও লুত আলাইিহমুস সালাম স�েকর 

বেলন: 

ّۡيَ�ٰهُ  ﴿ ََ �ِض  إَِ�  َولُوًطا َو
َ
َِ  �ِيَها َ�َٰرۡ�َنا �ّلِ�  �ۡ�  ]  ٧١: ألرذبةي  [﴾ ٧ لِۡلَ�ٰلَِم

“আর আিম তােক ও লুতেক উুার কের েস   েদেশ িনেয় োলাম, 

েযখােন আিম িব�বাসীর  জনয  বরকত েরেখিছ”।103F

104 

                                                           
102 নাসািয়, ইব ন মাজাহ, হািদস নং: (১৪০৮), েদখুন: সু নােন নাসািয়, �কাশক 

মাকতাবাতুল মায়ােরফ, িরয়াদ, �যম �কাশ্ 
103 সূরা মােয়দা: (২১) 
104 সূরা আি�য়া: (৭১) 
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অতএব এখােন ইবরািহম আলাইিহস সালােমর পূবর েযেক বরকত 

িছল্ এ জনয ইয়াবুিসউনরা 104

105 তার পােশ বসবাস কেরেছ, তার 

েভতের বসবাস কেরিন, েযেহতু তা ইবাদেতর �ান্ 

 

মসিজেদ আকসা:  েযখােন অেনক সাহািব �েবশ কেরেছন্ 

বসবাস করার িনয়েত, ইবাদত, ওয়ায ও িশকা-দীকার জনয 

অেনক সাহািব এখােন সফর কের এেসেছন্ িবেশব কের আবু 

উবাইদাহ ইব নুল জাররাহ, িযিন শাম জয়কারী মুসিলম েসনােদর 

েসনাপিত িছেলন্ েবলাল ইব ন রাবাহ ওমর ইব নুল খাাােবর 

সােয এ মসিজেদ উপি�ত হেয়েছন ও তােত আযান িদেয়েছন্ 

মুয়ায ইব ন জাবাল, আবু উবাইদাহ মৃতুযর পর তােক মানুেবর 

খিলফা িনধরারণ কেরিছেলন্ আ�াহর উেু� তরবাির খােলদ 

ইব নুল ওয়ািলদ, বায়তুল মাকিদেসর িবজেয় অংশ ্হণ 

কেরেছন্ উবাদাহ ইব ন সােমত, িফিলি�েন িতিনই সবর�যম 

িবাারকােযরর দািয়� পালন কেরন্ িতিন বায়তুল মাকিদেস 

�ায়ীভােব বসবাস কেরন এবং েসখােনই তােক দাফন করা হয়্ 

                                                           
105 ইয়াবুিসউন: পূবর যুোর আরেবর একিট বংশ্ তারা জািযরা আরািবয়ার 

মােঝই বসবাস কর ত। অতঃপর িকনআন বংেশর কতক েলাক েসখান েযেক  

��ান কের, তােদর সােয তারাও ��ান কের্ তারাই সবর�যম কুদেস 

অব�ান কের এবং েসখােন বািড়ঘর সবার পূেবর তারাই িনমরাণ কের্ 
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তািমম ইব ন আউস আদ-দাির, আ�ু�াহ ইব ন সালাম বায়তুল 

মাকিদেস এেসেছন এবং তার িবজেয় অংশ ্হণ কেরেছন্ িতিন 

জা�ােতর সুসংবাদ �া�েদর একজন্ তােদর ছাড়া আেরা 

অেনেক মসিজেদ আকসায় এেসেছন ও বসবাস কেরেছন”।105

106 

মসিজেদ আকসা:  অনযানয শহর েযেক আলাদা ৈবিশে�যর 

অিধকারী, যা মুসিলমাণ িবজয় কেরন্ এটাই একমা� শহর, 

যার াািব ্হণ করার জনয খিলফা ওমর ইব নুল খাাাব 

রািদয়া�াহ আনহ মিদনা েযেক েবর হেয় কুদেস এেসেছন্ 

১৫িহ.েত মসিজেদ আকসার সীমানায় িতিন সালােতর জায়াা 

িনমরাণ কেরন, যখন আ�াহ তা ‘আলা মুসিলমেদর হােত বায়তুল 

মাকিদেসর িবজয় দান কেরিছলন্ িতিন এ পিব� ভূিম ওয়াকফ 

কের েদন, েযন িকয়ামত পযর� মুসিলম উ�াহর ওপর তার 

আমানতদারী বজায় যােক্ 

 

মসিজেদ আকসা: েযখান েযেক েরাম ও  ুেসডেদর তাড়ােনার 

জনয রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�ােমর অনুসারীাণ 

িনেজেদর জীবন উৎসার কেরেছন্  ুেসডেদর নয়িট আ মণ 

                                                           
106 েযসব সাহািবাণ বায়তুল মাকিদেস এেসেছন, তােদর স�েকর আেরা 

জানার জনয েদখুন: “মুিসরল গরাম ইলা িযয়ারািতল কুদেস ওয়াশ শাম”্ 

এবং “আল-উনসুল জািলল, িব তািরিখল কুদেস ওয়াল খািলল”্ 
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তারা �িতহত কেরন, নুরিেন মাহমুদ যানিক ও সালাহিেন 

আইয়ূবীর েনতৃে�্ তােদর বযতীত আেরা অেনক মুসিলম শাসক, 

যারা মুসিলম মুজািহদেদর েনতৃ� িদেয়েছন্ সবরেশব তােদর 

হােত (৯১) বছর পর বায়তুল মাকিদস দখলমু� হয়্ আকসা ও 

কুদেসর অব�ান মুসিলেমর অ�ের অেনক েবশী্ এটা 

মুসিলমেদর বরকতময় ভূিম্ ইহাই আমােদর আিকদা্ শ�রা 

যতই িমযযা �াার করক, কখেনাই আমােদর অ�র েযেক তার 

মহ�ত মুছেত সকম হেব না্ 

 

মসিজেদ আকসা:  যার �িত পূবরাপর সকল মুসিলম আেলম 

মেনােযাা িদেয়েছন্ মসিজেদ আকসার ফিজলত স�েকর পূবরাপর 

রানাকৃত ্ গেলা তার ৈবিশে�যর বড় �মাণ্ যার পঠন-পাঠন ও 

ােববণা এখেনা হয়্ মসিজেদ আকসার ওপর আ�জরািতক 

মােনর েয ােববণা ও পযরােলাানা হেয়েছ, অনযানয ইসলামী 

শহেরর ওপর েসরপ হয়িন্ আদশর পূবরসূিরেদর মসিজেদ আকসা 

ও তার বরকতময় ভূিমর �িত িবেশব মেনােযাা িছল্ তারা 

েলখার �ারা কুদস, বায়তুল মাকিদস ও মসিজেদ আকসার 

ফিজলত বণরনা কেরেছন্ েসখােন সফেরর জনয উৎসাহ 

িদেয়েছন, েযেহতু কুরআন ও সু�ায় তার ফিজলত রেয়েছ্ 
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মসিজেদ আকসার যত ফিজলত আমরা বণরনা কির, তা কখেনা 

আ�াহ তা‘আলা বাণীর অনুরপ হেব না, িতিন ইরশাদ কেরন: 

ِيٓ  ُسۡبَ�ٰنَ  ﴿ َّ ىٰ  � َ�ۡ
َ
ۡقَصا �لَۡمۡسِجدِ  إَِ�  �ۡ�ََرامِ  �لَۡمۡسِجدِ  ّمِنَ  َ�ۡٗ�  بَِعۡبِدهِۦ أ

َ
�ۡ� 

ِي َّ ٓۚ  ِمنۡ  لُِ�َِ�ُهۥ َحۡوَ�ُۥ َ�َٰرۡ�َنا � : ألرسأل  [﴾ ١ �ۡ�َِص�ُ  �لّسِميعُ  ُهوَ  إَُِّهۥ َءاَ�ٰتَِنا
١  [ 

“পিব� মহান েস সাা, িযিন তাঁর বা�ােক রােত  িনেয় িােয়েছন 

আল মাসিজদুল হারাম েযেক  আল মাসিজদুল আকসা   পযর�, যার 

আশপােশ  আিম বরকত িদেয়িছ, েযন আিম তােক আমার  িকছু 

িনদশরন েদখােত পাির্ িতিনই সবরে াতা,  সবর্�া”।106F

107 

মসিজেদ আকসার যিদ এ ছাড়া অনয েকান ফিজলত না হত, 

তবুও যেয� িছল্ এেত যাবতীয় বরকেতর �মাণ রেয়েছ্ কারণ 

যার াারপােশ বরকত রেয়েছ, তােত অবশযই ি�গণ বরকত 

আেছ্ মসিজেদ হারাম ও মসিজেদ রাসূল বযতীত অনযানয 

মসিজেদর ওপর তার ে ��ও একিট বরকত্  

 

সবরেশেব আমােদর িজজাসা... 

িকভােব বলা হয় মসিজেদ আকসা আসমােন! অযা নবী সা�া�াহ 

‘আলাইিহ ওয়াসা�াম তা জয় করার সুসংবাদ িদেয়েছন! এবং 

                                                           
107 সূরা ইসরা:  আয়াত নং: (১) 
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তার ফিজলত বণরনা করেছন এভােব: “মসিজেদ আকসা সালােতর 

জনয সু�র জায়াা”?! 

িকভােব বলা হয় মসিজেদ আকসা আসমােন! অযা আ�াহ তার 

াারপােশ বরকত দান কেরেছন, বরকত শ�িট কুরআনুল কািরেম 

িফিলি�ন ও বায়তুল মাকিদেসর জনয সাত বার বযবহার করা 

হেয়েছ্ আসমান েতা পুেরাটাই বরকতময়?! 

িকভােব বলা হয় মসিজেদ আকসা আসমােন! অযা নবী সা�া�াহ 

‘আলাইিহ ওয়াসা�াম তার সাহািবেদর বলেছন, যখন তারা �  

কেরিছল: েকানিট উাম, মসিজেদ রাসূলু�াহ না বায়তুল 

মাকিদস? িতিন বেলন: “আমার এ মসিজেদ এক সালাত েসখােন 

াার সালােতর বরাবর”?! 

িকভােব বলা হয় মসিজেদ আকসা আসমােন!  অযা েসখােন 

মুসিলেমর সালােতর সাওয়াব বিধরত হয়্ সাহাবােয় েকরাম 

েসখােন সফর কেরেছন্ মসিজেদ আকসাই সাহাযয �া� 

মুজািহদেদর আবা�ল, মুিমনেদর িনরাপদ জায়াা এবং হাশর ও 

পুনর�ােনর �ান?! 

িকভােব বলা হয় মসিজেদ আকসা আসমােন!  অযা তা নবীেদর 

িঠকানা, তাওহীেদর দাওয়ােতর পূণযভূিম?! েসখােন আ�াহর নবীর 

ইসরা হয়, েসখান েযেক িতিন ঊ�র আকােশ ামন কেরন?! নবী 
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সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন: “ দ�াল েসখােন �েবশ 

করেত পারেব না, মুসিলমাণ েসখােন আ য় িনেব”?! 

িকভােব বলা হয় মসিজেদ আকসা আসমােন! অযা হািদেস �� 

এেসেছ মসিজেদ হারােমর পর দুিনয়ার বুেক ি�তীয় মসিজদ 

মসিজেদ আকসা?! আবু যর রািদয়া�াহ আনহ েযেক বিণরত, িতিন 

বেলন: “আিম বললাম েহ আ�াহর রাসূল, সবর�যম দুিনয়ার বুেক 

েকান মসিজদ িনমরাণ হয়? িতিন বেলন: মসিজদুল হারাম্ িতিন 

বেলন: আিম বললাম: অতঃপর েকানিট? িতিন বেলন: মসিজেদ 

আকসা্ আিম বললাম: উভেয়র মােঝ বযবধান কত? িতিন বেলন: 

াি�শ বছর, অতঃপর েযখােনই েতামার সালােতর সময় হয় 

সালাত আদায় কের নাও, এেতই ফিজলত” 1্07

108 

িকভােব বলা হয় মসিজেদ আকসা আসমােন! অযা “সফর করা 

যােব না” হািদসিট িবশু ও মুতাওয়ািতর্ একদল সাহািব েযেক 

বিণরত, যােদর েযেক িনভররেযাায বণরনাকারীাণ বণরনা কেরেছন্ 

সকল উ�ত যার ওপর একমত্ আজ পযর� সালাফ-ফালাফ 

সবাই তার ওপর আমল কেরেছন?! 

                                                           
108 বুখাির, হািদস নং: (৩৩৬৬), সিহহ বুখাির, �কাশক দারস সালাম, িরয়াদ্ 
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েকান মুসিলেমর অ�ের সে�হ েনই, মসিজেদ আকসাই মসিজেদ 

কুদস্ েসখােন নবী সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�ােমর ইসরা 

হেয়েছ্ 

িকভােব বলা হয় মসিজেদ আকসা আসমােন!  অযা আমােদর 

জানা েনই, েকান সাহািব মসিজেদ আকসা অযর আসমােনর েকান 

মসিজদ বুেঝেছন্ মসিজেদ আকসার অযর নবী সা�া�াহ 

‘আলাইিহ ওয়াসা�াম এ মসিজদই বেলেছন্ যারা মসিজেদ 

আকসার িযয়ারত করেতন, তারা নবী সা�া�াহ ‘আলাইিহ 

ওয়াসা�ােমর বাণীর সতযতা �ীকার করেতন্ আ�াহ তা ‘আলা 

নবী সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম স�েকর বেলন: 

َّ  ُهوَ  إِنۡ  ٣ �لَۡهَوىٰ  َعنِ  يَنِطقُ  َوَما ﴿ ِ  ]  ٤  ،٣ : أللدم [﴾ ٤ يُوَ�ٰ  وَۡ�ٞ  إ

“আর েস মনাড়া কযা বেল না্  তােতা েকবল ওহী, যা তার 

�িত  ওহীরেপ ে�রণ করা হয়”।108F

109 

িকভােব বলা হয় মসিজেদ আকসা আসমােন!  অযা এেকর পর 

এক উ�েত মুসিলমার সবাই জােন েয, মসিজেদ কুদস-ই 

মসিজেদ আকসা, অনয েকান মসিজদ তােদর ককনােতও েনই্ 

তাই ইহিদ ােববক, যারা তােদর অ্জ �াাযিবদ েলখক ও 

রােফিজেদর নযায় কযা বেলন, তােদর সবাইেক আমরা বিল: 

                                                           
109 সূরা আন-নাজম: (২-৩) 
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েকান সাহািব, তােবিয় ও মুসিলম উ�াহর েকান আেলম 

আপনােদর নযায় বেলনিন্ তারা আয়াত ও হািদস েযেক মসিজেদ 

আকসা �ারা বায়তুল মাকিদসই বুেঝেছন্ োেেশত বছর েযেক 

আজ পযর� সকল সাহািব, তােবিয়, মুহািেস, ফিকহ ও আেলম এ 

অযরই ্হণ কেরেছন, েকউ অ�ীকার কেরনিন্ অতঃপর 

আপনােদর আিবভরাব হল, যারা মেন কেরন মসিজেদ আকসা 

আসমােনর একিট মসিজদ! 

আপনারা যতই িমযযার িবব বা� ছড়ান, কখেনা সফল হেবন না্ 

শাম েদশ িবজেয়র পূেবর মুসিলমেদর অ�র তার িবজেয়র জনয 

উেুখ িছল্ সাহাবােয় েকরাম বুঝেতন কুরআনুল কািরেম পিব� 

ভূিমর অযর কুদস ও িফিলি�েনর ভূিম্ 

আ�াহ তা ‘আলার �শংসা করিছ আমরা িনেজরা মসিজেদ 

আকসার নামকরণ কিরিন, বরং তার নামকরণ কেরেছন 

সবরে াতা ও সবর্�া আ�াহ তা ‘আলা। রাসূলু�াহ সা�া�াহ 
‘আলাইিহ ওয়াসা�ােমর ইসরা মসিজেদ হারাম েযেক বায়তুল 

মাকিদস পযর� হেয়িছল, এটা আমােদর ধারণা নয়, বরং অকাটয 

সতয। আ�াহর কালাম ও নবী সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�ােমর 

সু�েত তার �� �মাণ রেয়েছ্ 
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সবরেশব: 

মসিজেদ আকসার ফিজলত ও তার মযরাদার বযাপাের আমােদর 

অ�ের েকান সে�হ েনই্ আয়ােত েয মসিজেদ আকসার উে�খ 

রেয়েছ হবহ েস মসিজদই বায়তুল মাকিদেস িবদযমান্ িক� 

িশয়ারা মসিজেদ আকসােক েস নজের েদেখ না, েয নজের 

আহেল সু�াহাণ েদেখন্ তােদর অেনেক মসিজেদ আকসা ও 

কুদেসর ফিজলেতর �ীকৃিত িদেতই নারাজ্ কারণ মসিজেদ 

আকসার িবজয় কেরেছন ওমর ইব নুল খাাাব, উমাইয়া খিলফাাণ 

তার সংংার কেরন নতুনভােব । সালাহিেন আইয়ূবী পুনরায় তা 
 ুেসডেদর হাত েযেক মু� কেরন । এবং তােদরেক মুসিলম েদশ 
েযেক িবতািড়ত কেরন্ 

 

মসিজেদ আকসা স�েকর িশয়ােদর িতনিট দৃি� ভ�ী: 

এক: তােদর ধারণা মসিজেদ কুদস মসিজেদ আকসা নয়, বরং 

সূরা ইসরার আয়ােত উে�িখত মসিজদ বায়তুল মামুর, যা াতুযর 

আসমােন িবদযমান, েসখােনই নবী সা�া�াহ ‘আলাইিহ 

ওয়াসা�ােমর ইসরা হেয়েছ! 

তােদর ধারণা িফিলি�েন অবি�ত মসিজেদ আকসা অনযতম 

িতনিট মসিজেদর অ�ভুর� নয়, েযখােন সফর করা ৈবধ্ িশয়ারা 
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বেল উমাইয়ারা এ মসিজদ িনমরাণ কের তার পিব�তা �াার কের 

ও মানুবেদরেক েসখােন হেজর িনেদরশ েদয় । উমাইয়ারা তার 
িযয়ারেতর জনয অেনক হািদস ৈতির কের । রাজৈনিতক কারেণ 
িশয়া েনতৃবৃ� মসিজেদ আকসােক পিব� বেলন, আিকদার জনয 

নয়্ 

দুই: তােদর েকউ মেন কেরন, যিদও িনভররেযাায িকতাব, 

তাফিসর ও ইিতহাস েযেক �মািণত েয, মসিজেদ আকসা �কৃত 

পেক আসমােনর একিট মসিজদ, তবুও িফিলি�েন অবি�ত 

মসিজেদ আকসার মযরাদা কম নয়, তার ওপর হামলা েমাকােবলা 

করা ও তােক মু� করার গর� অপিরসীম, েযেহতু মুসিলমেদর 

একিট মসিজদ্ িক� মসিজেদ কুফা, কারবালা ও কুম মসিজেদ 

আকসা েযেক অিধক ফিজলেতর অিধকারী্ 

িতন: তােদর কােরা ধারণা, মসিজেদ কুদসই মসিজেদ আকসা, 

যার উে�খ সূরা ইসরার �যেম আয়ােত রেয়েছ্ অনযানয 

মসিজেদর ওপর তার মযরাদা ও ে �� রেয়েছ মসিজেদ হারাম, 

মসিজেদ নবী ও মসিজেদ কুফা বযতীত! তেব মসিজেদ কুফা, 

কারবালা ও অনযানয পিব� �ানসমূেহর সামেন মসিজেদ আকসার 

ফিজলত উে�খ করা যােব না্ 

তােদর িতনিট অিভমত েযেক �মািণত হয়, মসিজেদ কুফা, 

মসিজেদ কারবালা, হসাইেনর কবর ও কু�া সােমরা মসিজেদ 
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আকসা েযেক অিধক ফিজলতপূণর্ েহাক তা আসমােন বা 

জিমেন! এখােন আমােদর আিযর লাো, বড়যে�র আশ�া দানা 

বাঁেধ ও �� ৈবপরীতয পিরলিকত হয়... 

আ�াহর িনকট পানাহ াাই্ আশা কির তােদর সামেন আমরা 

সতয তুেল ধরার তাওিফক েপেয়িছ ও তােদর ধারণাগেলা খভন 

করেত সকম হেয়িছ্ 

সবরেশব আ�াহর িনকট �াযরনা করিছ, িতিন আমার এ আমাল 

সু�রভােব কবুল করন এবং একমা� তার জনযই ্হণ করন্ 

যিদ ভাল কির আ�াহর পক েযেক, আর যিদ খারাপ কির, আমার 

ও শয়তােনর পক েযেক... 

সকল �শংসা দু’জাহােনর রব আ�াহ তা‘আলার জনয্ 

 

সমা� 


