আহকামে োসাজিদ ও ইোেমদর জিম্মাদারী
েুফতী েনসূরুল হক দা.বা.
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শুমেচ্ছা েূলযঃ ২৫ (পঁজিশ) ,াকা োত্র
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সূিীপত্র
জবষয়

পৃষ্ঠা

েূজেকা
* েসজিমদর সীোনা জনধধাজরত থাকা িাই
* েসজিমদর গেইম, দু‘আ জলখমল জতনজ, জলখমব
* উিুখানা ততরীর পদ্ধজত
* েসজিমদ আরাে দায়ক জবছানা থাকা িাই
* সােমনর গদয়ামল জকছু গলখা বা অংকন করা জনমষধ
* গেহরামবর োসাইল
* জেম্বমরর োসাইল
* েসজিমদ সংরজিত কুরআমন োিীমদর গহফািত করা আবশযক
* েসজিদমক গকমরাজসন বা দুেধন্ধেুক্ত রাখা উজিৎ
* জেনারার োসআলা
* নাোমি োইক বযবহামরর োসাইল
* আিান-ইকােমতর োসাইল
* েসজিমদর ফান্ড গথমক রেিামনর হাজফি সামহবমদর জবজনেয় প্রদান নািাজয়ি
* েসজিমদর ,াকা জনমির বযবসায় খা,ামনা
* েসজিদমক সুেন্ধ রাখা
* েসজিমদও অপিয় নািাজয়ি
* েসজিমদর পজবত্রতা রিা করা আবশযক
* েসজিদ পুনঃজনেধামের জবধান
* েসজিমদর পজিশন জবজি করা এবং েসজিমদর িজে দীর্ধমেয়ামদ োড়া গদয়া
* েসজিমদর িায়ো অনয কামি খা,ামনা
* েসজিমদ র্ুোমনা বা রাজত্র িাপন
* েজহলামদর েসজিমদ েেন নািাজয়ি
* েসজিমদর জেতমর িুতা গনয়া
* েসজিমদ গকান েুসল্লীর স্থান জনধধাজরত গনই
* নীি তলা খালী গরমখ গদাতলায় িাো‘আত
* কাতামরর োসাইল
* িুে‘আর খুতবার পূমবধ বয়ান করার জবধান
* িুে‘আর ১ে আিামনর পর দুজনয়াবী কাি করা জনমষধ
* খুতবা িলাকালীন সেময় দান বাক্স িালামনা
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* েসজিমদ িানািা নাোি পড়ার জবধান
* জবনা উিমর েসজিমদ ঈমদর নাোি পড়া জিক নয়
* ইোে সামহমবর জ,উশজন করা
* েসজিমদ তা‘লীে
* েসজিদ পজরিালনা পজরষমদর রূপ গরখা
* জবজনেয় জনময় েসজিমদ বাচ্চামদর তা‘লীে গদয়া
* েসজিদমক স্থায়ীোমব োদরাসা বাজনময় গনয়া
* েসজিমদ আমরা কজতপয় আদব
* ইোোমদর দাজয়ত্ব ও কতধবয
* োদরাসা পজরিালকমদর জিম্মাদারী
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بامسه تعايل

েূজেকা
আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ কমরন- আল্লাহ তা‘আলার (র্র) েসজিদ আবাদ
তারাই করমব, িারা আল্লাহ তা‘আলা ও পরকামলর উপর ঈোন আমন, নাোি
কাময়ে কমর, িাকাত আদায় কমর এবং আল্লাহ তা‘আলা ছাড়া কাউমকই েয়
কমর না। তামদর বযাপামর আশা করা িায়, এরা গহদায়াত প্রাপ্ত বান্দামদর
অন্তেুধক্ত হমব। (সূরাময় তাওবা আয়াত নং ১৮)
েসজিদ হল গহদায়ামতর োরকাি । গকান এলাকার েসজিদ িজদ পুরাপুজর
শরী‘আত েুতামবক পজরিাজলত হয় তাহমল পুরা এলাকায় এক দীনী হাওয়া
জবরাি করমব। বরং ধীমর ধীমর তার আমলামক উক্ত এলাকা তথা পুরা গদশ
গথমক অন্ধকার দূরীেূত হময় ইসলামের শাশ্বত জবধান প্রজতজষ্ঠত হমব। েসজিমদ
নববী তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।
েসজিমদ নববীর েসজিদ গকজিক গেহনমতর উসীলায় শুধু েদীনা নয় গো,া
আরমবর গসই ববধর িাজতও স্বেধ োনমব পজরেত হময় জছল।
দুঃমখর জবষয় হল বতধোমন পূমবধর তুলনায় েসজিদ গতা গবশী হমচ্ছ এবং
শানদারও হমচ্ছ। জকন্তু গহদায়াত জদন জদন জবদায় জনমত িলমছ। রাসূল সাল্লাল্লাহু
‘আলাইজহ ওয়া সাল্লাে এর জির সতয বােী আি বাস্তবাজয়ত হমচ্ছ, ইরশাদ
কমরনঃ অজিমরই োনুমষর োমে এেন একজ, িুে আসমব িখন ইসলাে বলমত
থাকমব শুধু নাে, আর কুরআন বলমত থাকমব জকছু প্রথা। ঐ সেয়কার
েসজিদগুমলা গতা হমব বড় শানদার। জকন্তু তা হমব গহদায়াত শূনয। (বাইহাকী
শুয়াবুল ঈোন, হা: নং ৩/১৭৬৩)

তাই গহদায়াত শূনয েসজিদগুমলামক গহদায়াত ওয়ালা বানামনা েুসজলে উম্মাহর
উপর জবরা, এক জিম্মাদারী। এিনয েুজহউস সুন্নাহ হিরত োওলানা শাহ
আবরারুল হক রহ. বলমতন গিঃ গতােরা েসজিদ ও োদরাসামক সুন্নী বানাও
তাহমল পুরা েহল্লা সুন্নী হময় িামব।
উক্ত জিম্মাদারী পালমন আলহােদুজলল্লাহ অতীত ও বতধোমনর অমনক উলাোময়
জকরাে এজেময় এমসমছন। আমলািয গ্রন্থখানা গস ধারাবাজহকতারই এক শর‘ঈ
রূপ গরখা আেরা আশা করব বইময়র এ কথাগুমলা িজদ প্রমতযকজ, েসজিমদ
বাস্তবায়ন করা হয়, তাহমল আোমদর সোমি আবামরা গসই েসজিমদ নববীর
গসই গহদায়াত জফমর আসমব।
আল্লাহ তা‘আলা গলখক-পািক সবাইমক কবুল করুন। আেীন।
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بامسه تعايل

প্রথে অধযায়
েসজিমদর সীোনা জনধধাজরত থাকা িাই
েসজিদ শুরুর সীোনা জনধধারে কমর জদমব, িামত নতুন গলামকরাও সজিক স্থান
গথমক েসজিমদ গাাকার ও গবর হওয়ার দু‘আ পড়মত সিে হয়। অমনক
েসজিমদ এ বযাপামর গপমরশানী উিামত হয়। বারান্দা েসজিমদ শাজেল জকনা
বুো িায় না। সুতরাং গকান খাম্বা ইতযাজদমত জলমখ রাখমত হমব গি “েসজিদ
এখান গথমক শুরু।” (ইবমন োিা হাদীস নং ৭৭৩)
েসজিমদর গেইম, দু‘আ জলখমল জতনজ, জলখমব
েসজিমদর গেইম, েসজিমদ গাাকার দু‘আ জলখমত িাইমল পূেধ জতন,া বা
ইজস্তেফারসহ িার,া জলখমব। অনুরূপোমব গবর হওয়ার সেময় সবগুমলা দু‘আ
জলখমব। বতধোমন প্রায় েসজিমদ গাাকা ও গবর হওয়ার এক,া কমর দু‘আ জলখা
হয়। এরূপ করা জিক নয়। এমত জবভ্রাজন্ত সৃজষ্ট হয়। গলামকরা েমন কমর োত্র
এ,ুকুই েসজিমদ গাাকার ও গবর হওয়ার দু‘আ। (ইবমন োিা হাদীস নং ৩১৪)
উিূখানা ততরীর পদ্ধজত
১. েসজিমদর উিূ খানা এেনোমব জনেধাে করমব িামত পাজন অপিয় না হয়,
নতুবা এর গুনাহ প্রমতযক েুসল্লী পৃথক োমব পামব। আর েসজিদ কতৃধপমির
উপর গুনামহর সেজষ্ট বতধামব। (সূরাময় বনী ইসরাঈল আয়াত নং ২৭)
এ উিূ দ্বারা নাোি িাজয়ি হমলও অপিময়র কারমে তা হারাে উিূমত পজরেত
হয়। সুতরাং েসজিমদর হাউি থাকা োল। আর িজদ গ,প জসমটেটে হয় তাহমল
হয়ত তার সামথ বদনা রাখমব অথবা এেন গ,প লাোমব গিখামন হাত সরামনার
সামথ সামথ পাজন বন্ধ হময় িায় । অথবা জলজখত োমব এবং গেৌজখকোমব
েুসল্লীমদর বার বার বুোমত থাকমব িামত তারা উিূ করার সেয় গ,প প্রময়ািন
েত বার বার খুলমব এবং বার বার বন্ধ করমব। একবার খুমল উিূ সম্পন্ন করমত
গিষ্টা করমব না। তাহমল আশা করা িায় পাজনর অপিয় বন্ধ হমব। (সূরা োজয়দা: ২,
জতরজেিী: হা: নং ২৬৭৫)

২. েসজিমদর েুসল্লীমদর গখদেত ও আরামের িনয প্রমতযক েসজিমদর জনিস্ব
গপশাবখানা ও পায়খানা থাকা িরুরী। েসজিদ কজেজ,র িনয এর বযবস্থা করা
একান্ত িরুরী। এবং এগুমলা সবধদা পজরষ্কার পজরচ্ছন্ন রাখমব এবং রাখার িনয
গকান খামদে জনময়াে জদমব। গপশাবখানা জদময় উিূ খানার পাজন প্রবাজহত করার
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বযবস্থা করমত গিষ্টা করমব। িামত এগুমলা গথমক গকান দুেধন্ধ না ছড়ায়। এর
িনয জবমশষ বযবস্থা গ্রহে িরুরী। (সূরাময় তাওবা আয়াত নং ১০৮)
অমনক েসজিমদ গতা এগুমলার গকান বযবস্থাই করা হয় না িা কতৃধপমির
দাজয়ত্বহীনতার পজরিয় বহন কমর, আবার অমনক এলাকায় েসজিমদর
জনক,বতধী স্থামন এগুমলা ততরী করা হয় এবং সাফাইময়র উত্তে বযবস্থা করা হয়
না, এেনজক িারা িরুরত পুরা করমত গসখামন িায় তারা নাপাক হময় জফমর
আমস এবং এগুমলা গথমক দুেধন্ধ ছাড়ায়। এেনজক েসজিদ গথমকও দুেধন্ধ অনুেব
করা িায়। অথি নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইজহ ওয়া সাল্লাে কাঁিা জপয়াি গখময়
েসজিমদ আসমত জনমষধ কমরমছন। (জতরজেিী হা: নং ১৮০৬)
েসজিমদ আরাে দায়ক জবছানা থাকা িাই
েুসল্লীমদর কষ্ট হয় এেন কাি করমত নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইজহ ওয়া সাল্লাে
শক্তোমব জনমষধ কমরমছন। (জতরজেিী হা: নং ২৪৬-৪৭)
সুতরাং েসজিমদ েুসল্লীমদর িনয আরােদায়ক জবছানার বযবস্থা করমত গিষ্টা
করমব। পূেধ েসজিমদ সম্ভব না হমল অন্তত দুই অথবা িার কাতামর এ বযবস্থা
করমব। তাও সম্ভব না হমল বয়স্ক েুসল্লীমদর িনয জকছু সংখযক েুসল্লা জনধধারে
কমর জদমব। িামত তারা আরামের সামথ নাোি আদায় করমত পামরন।
িওয়ানরা বৃদ্ধমদর এ সেসযা বুেমত সিে নয়, তাই তারা েরমের গেৌসুমে
সকল জবছানা উজিময় গফলমত িায়। এ,া জিক নয়।
েসজিমদর িনয দুই গস, জবছানা রাখমব িামত কমর এক,া পজরষ্কার করার সেয়
অপর,া জবছামনা িায়। (বুখারী শরীফ হাদীস নং ২১২, আবূ দাউদ হাদীস নং
৩৩৫,৩৮২২)

সােমনর গদয়ামল জকছু গলখা বা অংকন করা জনমষধ
েসজিমদর সােমনর গদয়ামল জকছু জলখমব না বা গলখা ,াঙ্গামব না। এবং
রংমবরমের নকশা ও কারুকািধ করমব না। এমত েুসল্লীমদর নাোমির একাগ্রতা
নষ্ট হময় িায়। িা নাোমির রূহ। িরুরী গকান গলখা ,াঙ্গামত হমল দুই পামশর
গদয়ামল বা জপছমনর গদয়ামল তার বযবস্থা করমব। (দূরমর েুখতার: ১/৬৫৮)
গেহরামবর োসাইল
১. গেহরামবর েমধয ইোমের দাঁড়ামনার স্থান কাতামরর জিক োেখামন গিন হয়
এ বযাপামর গখয়াল রাখমত বলা হময়মছ। সুতরাং উেয় পামশ্বধর েুসল্লী িামত
সোন হয়। নতুবা জবনা গিকায় কাতার গকান একজদমক গবশী হময় গেমল োকরুহ
হমব । সবধমশষ অসম্পন্ন কাতামরও উেয় পামশ্বধ সোন েুসল্লী থাকমত গিষ্টা
করমব। (আবূ দাউদ হাদীস নং ৬৮১)
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২. অজধকাংশ স্থামন েসজিমদর জিক োমে গেহরাব ততরী কমর তার িান পামশ্বধ
জেম্বর ততরী কমর। এমত ইোে বাে জদমক গিমপ দাঁড়ামত বাধয হন। এ,া
োকরূহ। সুতরাং গেহরাব ততরী করার সেয় এ বযাপামর খুব গখয়াল রাখমব
গেহরাব িজদ বড় আকামরর হয় তাহমল তার িান পামশ্বধ জেম্বর বানামনা সমেও
ইোে োমে দাঁড়ামত সেসযা হয় না। জকন্তু গেহরাব িজদ গছা, আকামর হয় এবং
গেহরামবর জেতমর িান জদমক জেম্বর বানামত িায় তাহমল গেহরাবমক েসজিমদর
একদে োমে না বাজনময় এক,ু িান জদমক জনেধাে করা উজিত। তাহমল ইোমের
কাতামরর একদে োমে দাঁড়ামত সেসযা হয় না। (আবূ দাউদ হাদীস নং ৬৮১)
জেম্বামরর োসাইল
১. অমনমক েমন কমর জেম্বর তথা খুতবার সেয় ইোমের বসার ও দাঁড়ামনার
স্থান কাতামরর জিক োে বরাবর হওয়া িরুরী। এ,া েুল ধারো। এর পমি
গকান দলীল গনই। (রদ্দুল েুহতার: ১/৬৪৬)
২. েসজিমদর জেম্বর জতন ধাপ জবজশষ্ট হমব এবং প্রমতযকজ, ধাপ এত,ুকু উঁিু
করমব িামত খতীব সামহব গসখামন আরামের সামথ বসমত পামরন। জতমনর
অজধক ধাপ জবজশষ্ট জেম্বর বানামনার গকান প্রোে রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইজহ ওয়া
সাল্লােমথমক গনই। হযাঁ তৃতীয় ধামপর উপর গহলান গদয়ার িনয আলাদা বযবস্থা
করা গিমত পামর। (ফাতহুল বারী-২/৪৯০, বািলুল োিহূদ-২/১৭৮, ইেদাদুল আহকাে৩.১৯৫, োহেূজদয়া-১০/১৯১)

েসজিমদ সংরজিত কুরআমন োিীমদর গহফািত করা আবশযক
েসজিমদর তামকর েমধয কুরআন শরীফ জহফািমতর গকান বযবস্থা করা হয় না।
অথি তা অতযন্ত িরুরী। সুতরাং কজেজ, বা গোতাওয়াল্লীর দাজয়ত্ব হল, সকল
কুরআন োিীদ জেলামফ রাখার বযবস্থা করা এবং জকছু জদন পর পর জেলাফ
পাক সাফ করার বযবস্থা করা এবং জছঁড়া ফা,া কুরআন শরীমফর কজপ িা জিক
কমর পড়ার গিােয করা িামব না গসগুজল পাক কাপমড় েুমড় গোরস্থামনর
জকনারায় দাফন কমর গদয়া এবং জহফািমতর িনয বযবস্থা করা। (আলেেীরী৫/৩২৩)

উমল্লখয: তামকর েমধয কুরআন োিীদ সুন্দর কমর সাজিময় রাখমব। গকান
কুরআন উপুড় কমর রাখমব না। দুই কুরআমনর োমে গরহাল রাখমব না।
কুরআমনর উপর তাফজসমরর জকতাব রাখমব না। বা খুতবা ও অনযানয জকতাব
রাখমব না। জেম্বামরর উপর গরহাল ছাড়া সরাসজর জকতাব ও কুরআন রাখমব না।
কুরআন জতলাওয়ামতর সেয় বা বন্ধ করার সেয় কুরআমনর উপর িশো, কলে,
জিরুজন ইতযাজদ রাখমব না। এসবই কুরআমনর সামথ গব-আদবী। (সূরাময় হজ্জ-৩২,
সূরা আবাসা :১৪, আলেেীরী: ৫/৩২৩, ইেদাদুল ফাতাওয়া-৪/৬২২)
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েসজিদমক গকমরাজসন বা দুেধন্ধেুক্ত রাখা উজিৎ
গেহরাব বা জেম্বমর অমনমক হাজরমকন গরমখ থামক বা গকমরাজসন গতমলর অনয
গকান বাজত রামখ। এ,া উজিৎ নয়। কারে গকমরাজসন একজ, দুেধন্ধিুক্ত বস্তু। িা
েসজিমদ দাজখল করা জিক নয়। সুতরাং গসখামন গোেবাজতর বযবস্থা রাখমব।
একান্ত অপরােতায় েসজিমদর বাইমর দুপামশ হাজরমকন রাখমত পামর। (জতরজেিী
শরীফ হাদীস নং-১৮০৬, ইেদাদুল আহকাে-৩/১৮১)

জেনারার োসআলা
েসজিমদর জেনারা থাকা উপকারী জিজনষ। এর দ্বারা আিামনর আওয়াি অমনক
দূমর গপৌঁছামনা িায়। তাছাড়া েুসাজফরমদর িনয েসজিমদর সন্ধান পাওয়াও
আসান হয় । তমব এর িনয জেন্ন ফান্ড কামলকশন করা উজিৎ। েসজিমদর
জনিস্ব ফান্ড জদময় জেনারা ততরী না করা গেয়। েসজিমদর েমধয গকান প্রকার
কারুকািধও করমব না। েসজিমদর েমধয কারুকািধ ও িাঁকিেক করা
জকয়ােমতর আলােত এবং ইয়াহুদীমদর সাদৃশযতা। (আবূ দাউদ হাদীস নং ৪৪৮,
ফাতহূল কদীর-১/৩৬৮, আলেেীরী-২/৪৬২)

নাোমি োইক বযবহামরর োসাইল
১. আিকাল জবজেন্ন েসজিমদ নাোমি োইক বযবহার করা একজ, ফযাশমন
পজরেত হময় গেমছ। গদখা িায়, েসজিমদ োত্র এক বা গদড় কাতার েুসল্লী,
গিখামন আসানীর সামথ ইোমের আওয়াি গপৌঁমছ িায় এবং েুকাজিমরর
আওয়ামি সুন্দরোমব রুকু গসিদা করা িায়। তবুও প্রমতযক ওয়ামক্ত োইক
িালামনা হমচ্ছ। অথি এর গকান প্রময়ািন গনই। অপরজদমক োইমক নাোি পড়া
হমল োমে োমে জবজেন্ন জবক, আওয়াি নাোমি বযার্াত সৃজষ্ট করমছ। এেনজক
কখমনা োইমকর োধযমে োমনর আওয়ািও নাোমি গশানা িায়। নাোি সবধমেষ্ঠ
ইবাদত। িা েহানবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইজহ ওয়া সাল্লাে এর তরীকায়
সাদাজসমধোমব পড়াই উত্তে োইমকর এ ফযাশমনর কারমে প্রায় এসব সেসযা
সৃজষ্ট হমচ্ছ। এিনয শরী‘আমতর দৃজষ্টমত এ ধরমনর গছা, িাো‘আমত োইক
বযবহার জনজষদ্ধ। হযাঁ, িজদ অমনক বড় েসজিদ হয় বা কময়ক তলায় িাো‘আত
হয় গসখামন সতকধতার সামথ োইক বযবহামরর অবকাশ আমছ। অমনক সেয়
খতীব সামহব িুে‘আর খুতবা জদমত থামকন, েুয়াজজ্জন বা খামদে সামহব খুতবা
িলাকালীন োইক জিক করমত থামকন। এ,া জনমষধ। (রদ্দুল েুহতার: ১/৫৮৯,
২/১৫৯, ইেদাদুল ফাতাওয়া-১/৮৪৫, রহীজেয়া-১/৯০-৯৪)

২. েসজিমদর োইক দ্বারা আিান-ইকােত, বয়ান, তাফসীর ইতযাজদর কাি
জনমব। েসজিমদর োইমক েৃত বযজক্তর খবর প্রিার এবং আমরা জবজেন্ন দুজনয়াবী
কামি এ‘লান করা হয়, এগুমলা জিক নয়। সকলমক বুজেময় এেমলা বন্ধ করা
উজিৎ। অথবা েসজিমদর ,াকা জদময় োইক খরীদ না কমর বযাপক উমদ্দমশযর
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কথা বমল ফান্ড সংগ্রহ কমর তা জদময় োইক খরীদ করমব । তখন দুজনয়াবী
জবমশষ প্রময়ািমনও ঐ োইক বযবহার করমত পারমব। (জহজন্দয়া-২/৪৫৯, আহসানুল
ফাতাওয়া-৬/৪৪৬, রহীজেয়া-৬/১০৬)

৩. েসজিমদর োইক দ্বারা অমনক স্থামন গশষ রামত্র জিজকর করা হয় বা েিল
পড়া হয় বা জতলাওয়াত করা হয়। এসবই নািাজয়ি। কারমে এমত গলাকমদর
র্ুমে বযার্াত র্ম, এবং ইবাদাতকারীমদর সেসযা সৃজষ্ট হয়। তাছাড়া অমনক স্থামন
ইশার পর েেীর রাত পিধন্ত োইমক েিল, জকরাত পড়া হয়। এ,াও জনমষধ।
(বুখারী শরীফ হাদীস নং ৬০১৮, জিকর ও জফকর-২৫, োহেূজদয়া-১৮/১৩৩)

আিান-ইকােমতর োসাইল
১. আিকাল েসজিমদর েমধয আিান গদয়ার প্রথা িালু হময় গেমছ এ,া
শরী‘আমত পছন্দনীয় নয় । ফুকাহাময় গকরাে জলমখমছন গি েসজিমদর েমধয
আিান জদমব না। সুতরাং েুয়াজজ্জন সামহমবর রুমে বা েসজিমদর বাইমর অনয
গকান রুমে আিামনর বযবস্থা করমব। (আলেেীরী : ১/৫৫)
২. বতধোমন অজধকাংশ েসজিমদ আিান ইকােত সুন্নামতর বরমখলাপ গদয়া
হমচ্ছ। সুতরাং েুয়াজজ্জন জনময়াে গদয়ার সেয় গকান হক্কানী আমলে দ্বারা পরীিা
জনময় জনময়াে জদমব। আর িজদ পূমবধ জনময়াে প্রাপ্ত েুয়াজজ্জন হয় তাহমল গি সব
প্রজতষ্ঠামন সুন্নাত তরীকায় আিান ইকােমতর েশক করামনা হয় গসখামন পাজিময়
সুন্নাত তরীকায় আিান ইকােমতর েশক কজরময় জনমব। এ,া কজেজ,র একান্ত
দাজয়ত্ব ও কতধবয। (বুখারী শরীফ হাদীস নং ৬৭৭)
৩. েসজিমদর গকান োল-সাোনা বাইমরর দীনী কামিও বযবহার করমব না।
এেনজক ঈদোমহর কামির িনযও েসজিমদর জবছানা ইতযাজদ বযবহার করমব
না। ঈদোমহর িনয আলাদা সাোনার বযবস্থা করমব। (রদ্দুল েুহতার-৪/৩৫৯,
রহীজেয়া-৩/১৬৩, আহসানুল ফাতাওয়া-৬/৪০৭)

েসজিমদর ফান্ড গথমক রেিামন হাজফি সামহবমদর জবজনেয় প্রদান নািাজয়ি
েসজিদ ফান্ড গথমক রেিান োমস হামফি সামহবমদর তারাবীহর জবজনেয় জদমব
না। সূরা তারাবীহ গহাক বা খতে তারাবীহ গহাক। কারে তারাবীহ জবজনেয় গলনগদন উেয়,াই নািাজয়ি। আর নািাজয়ি কামি েসজিদ ফামন্ডর ,াকা খরি
করার গতা প্রশ্নই আমস না। (আহসানুল ফাতাওয়া-৩/৫১৪, ইেদাদুল েুফতীন-৩১৫,
োহেূজদয়া-৮/২৪৭, ১৮/১৮০)

েসজিমদর ,াকা জনমির বযবসায় খা,ামনা
অমনক েসজিমদর েুতাওয়াল্লী েসজিমদর ,াকা জনমির বযবসায় লাজেময় থামক।
এ,া িাজয়ি গনই। বরং এ,া োরাত্মক গখয়ানত। এ কাি করমল গস
েুতাওয়াল্লীর গিােয থাকমব না। (রদ্দুল েুহতার-৪/৩৮০, আহকামে োসজিদ-২৪৯)
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েসজিদমক সুেন্ধ রাখা
হাদীমস এমসমছ েসজিদমক সুেন্ধেয় ও খুশবুদার করমত হমব। জবমশষ কমর
িুে‘আর জদন অবশযই আেরবাতী, গলাবান ইতযাজদর োধযমে েসজিদ খুশবুদার
করা নবীিী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইজহ ওয়া সাল্লাে এর সুন্নাত। জকন্তু বতধোমন বলমত
গেমল এ সুন্নাতজ, জবলুপ্ত হময় গেমছ। সুতরাং এ সুন্নাতজ,র প্রজত জবমশষ দৃজষ্ট
গদয়া িরুরী। এবং িুে‘আর জদন েসজিদমক জবমশষোমব খুশবুদার করা
কতধবয। (জতরজেিী শরীফ হাদীস নং ৫৯৪, জেরকাত-২/৩৯৩)
েসজিমদও অপিয় নািাজয়ি
েসজিমদ জবছানা জবছামনা এবং বাজত গদয়া সুন্নাত। জকন্তু প্রময়ািনোজফক বাজত
লাোমব। প্রময়ািন অজতজরক্ত বাজত লাোমনা ও জ্বালামনা অপিয় ও নািাজয়ি।
অধুনা অমনক েসজিমদ শমব বরাত, শমব ক্বদর ইতযাজদমত আমলাকসজ্জা করা
হয়, অথধাৎ, িুদ্র িুদ্র অমনক বাজত লাোমনা হয়। এ,া অপিয় ও অজিপুিকমদর
সামথ সাদৃশযতার কারমে না িাজয়ি। (সূরা বনী ইসরাইল-২৬-২৭, েুসনামদ আহোদ৩/১৩৬)

েসজিমদর পজবত্রতা রিা করা আবশযক
বতধোমন েসজিমদর েমধয গিোমব ইফতামরর আময়ািন করা হয় তামত (অমনক
গলামকর আময়ািমন তহ হল্লা এবং েসজিমদ জবজেন্ন খাদযসােগ্রী পমড় থাকার
দরুন) েসজিমদর পজবত্রতা নষ্ট হয়। এ,া বিধনীয় তমব শুধু গখিুর এবং পাজন
দ্বারা ইফতার করামত অসুজবধা গনই। (রদ্দুল েুহতার-২/৪৪৯, আহসানুল ফাতাওয়া৬/৪৫৭)

েসজিদ পুনঃজনেধামের জবধান
গকান েসজিদ িীেধশীেধ বা সংকীেধ হময় গেমল তা গেমঙ্গ গফমল নতুনোমব ততরী
করা িাজয়ি। পুরানা সাোনপত্র জবজি কমর েসজিমদর কামি লাজেময় জদমব।
খজরদকারী উক্ত সাোন তবধ ও পজবত্র স্থামন বযবহার করমব। েসজিদমক সুন্দর
করার িনয বা সািামনার িনয েিবূত েসজিদ গেমঙ্গ গফলা নািাজয়ি।
আিকাল অমনমকই েসজিদ জনময় েবধ ও বড়াই করার লমিয পুরানা েসজিদমক
েিবূত থাকা সমেও শহীদ কমর এ ধরমনর নািাজয়ি কাি কমর থামক। (আবূ
দাউদ হাদীস নং ৪৪৮-৪৪৯, েুসনামদ আহোদ-৩/১৩৬, ফাতাওয়ায় রহীজেয়া: ৯/১৪৮)

েসজিমদর পজিশন জবজি করায় এবং েসজিমদর িজে দীর্ধ গেয়ামদ োড়া গদয়া
িাজয়ি গনই
েসজিমদর গদাকান-পা, এর পজিশন জবজি করা িাজয়ি গনই। েসজিদ ছাড়াও
পজিশন গবিা গকনা শরী‘আমত পছন্দনীয় নয়। তাছাড়া েসজিমদর গদাকান-পা,
দীর্ধ গেয়াদী োড়াও জদমব না। এমতও এক ধরমনর োজলকানাোব সৃজষ্ট হওয়ার
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আশংকা থামক। িা েসজিমদর সম্পজত্তমত জনমষধ। হযাঁ এক বছমরর িনয োড়া
জদমব। এবং প্রজত বছর োড়া িুজক্ত নবায়ন কমর জনমব। আর েসজিমদর গদাকানপা, োড়া গদওয়ার সেয় জবমশষ কমর গখয়াল রাখমব গকান অববধ কামির
গদাকান গিেন: জ,জে, জেজিও ইতযাজদ োন-বািনার সােগ্রীর িমনয গিন না হয়।
কারে এসবই নািাজয়ি । আর এ ধরমনর কামি গদাকান োড়া গদয়া গুনামহর
কামি সহায়তারই শাজেল। (সূরাময় োজয়দা: ২, রদ্দুল েুহতার-৪/৪০০, বুহুস জফ কািায়া
জফকজহয়া-১/১০৮)

েসজিমদর িায়ো অনয কামি খা,ামনা
১. একবার েসজিদ জনেধাে করার পর গস স্থামন বা তার গকান অংমশ গদাকানপা,, োমকধ, ও উিূ খানা করা নািাজয়ি। কারে গস,া জকয়ােত পিধ ন্ত েসজিদ
থামক। এ,ামক েসজিদ বযতীত অনয গকান কামি বযবহার বা পজরবতধন করা
নািাজয়ি ও হারাে। তাছাড়া েসজিমদর গকান অংশ জনি অবস্থায় গরমখও কখমনা
োড়ায় গদওয়া গিেন: েূল েসজিদ েবমনর গদয়ামল বা ছামদ জবলমবািধ,
,াওয়ার ইতযাজদ বসামত গদয়া িাজয়ি হমব না। (রদ্দুল েুহতার-৪/৩৫৭-৩৫৮)
২. বতধোমন অমনক স্থামন গদখা িায় গি, নীি তলায় বহু জদন িাবত নাোি ও
িাো‘আত অনুজষ্ঠত হময়জছল, এবং কতৃধপমির পি গথমক গকান প্রকার গর্াষোও
জছল না গি “এখামন অস্থায়ীোমব নাোি পড়া হমচ্ছ, পরবতধীমত গদাতলা গথমক
স্থায়ী েসজিদ আরম্ভ হমব।” এেতাবস্থায় উক্ত প্রথে তলা বন্ধ কমর জদময়
গসখামন োমকধ,, গদাকান-পা, বানামনা হমচ্ছ। িজদও উক্ত আয় েসজিমদর িনয
বযয় করা হমব, তথাজপ েসজিদমক পজরবতধন কমর গফলার দরুন এ,া কবীরা
গুনাহ। এ,া গকান োমবই িাজয়ি হমব না। গকান েসজিদ কতৃধপি এরূপ কমর
থাকমল তারা িজদ িাহান্নাে গথমক বাঁিমত িায় তাহমল তামদর িনয এক,াই
রাস্তা গখালা আমছ, গস,া হল ঐ োমকধ,, গদাকান-পা, গেমে েসজিদমক পূমবধর
অবস্থায় জফজরময় জনমব এবং আল্লাহর দরবামর োলোমব তাওবা ইজস্তেফার কমর
জনমব। তমব গিখামন পূমবধই গর্াষো গদয়া হময়জছল গি “প্রথে তলায় অস্থায়ী
োমব নাোি ও িাো‘আত করা হমব।” গসখামন পরবতধীমত নীি তলায় গদাকানপা, ইতযাজদ করমত অসুজবধা গনই। তমব তবধ োমলর গদাকান-পা, হমত হমব
এবং েসজিমদর পজবত্রতার জদমক খুব গখয়াল করমত হমব। (রদ্দুল েুহতার-৪/৩৫৮,
আিীিুল ফাতাওয়া-২২৮)

উমল্লখয: েূল েসজিমদর নীমি বা উপমর কখমনা গকান প্রকার ,য়মল,, উিূখানা
বা ফযাজেজল গকায়া,ার ততরী করা িামব না। (রদ্দুল েুহতার-১/৬৫৬, ৪/৩৫৮)
েসজিমদ র্ুোমনা বা রাজত্র িাপন
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েুসাজফর এবং ই‘জতকাফরত বযজক্ত ছাড়া অনয গকউ রামতর এক তৃতীয়াংমশর
গিময় গবশী সেয় েসজিমদ অবস্থান করমত পারমব না। এবং েসজিমদর গকান
সাোন গিেন লাই,, ফযান ইতযাজদ বযবহার করমত পারমব না। অবশয
ই‘জতকামফর েমধয নফল ই‘জতকাফও শাজেল, কামিই দীনী দাওয়াত ও
তা‘লীমের িমনয সােজয়ক খাকমত হমল নফল ই‘জতকামফর জনয়মত থাকারও
প্রময়ািমন েসজিমদর আসবাব বযবহামরর অবকাশ আমছ। (আলেেীরী-২/৪৫৯)
েজহলামদর েসজিমদ েেন নািাজয়ি
বতধোমন গকান গকান সাধারে েসজিমদ েজহলামদর নাোি পড়ার গি আলাদা
বযবস্থা করা হমচ্ছ শরী‘আমতর দৃজষ্টমত তা তবধ নয়। আবূ হুোইদ আস্ সা‘ইদী
রাজি.-এর স্ত্রী উমম্ম হুোইদ একবার নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইজহ ওয়া সাল্লাে গক
বলমলন: গহ আল্লাহর রাসূল! আপনার সামথ িাো‘আমত নাোি পড়মত আোর
োল লামে। একথা শুমন েহানবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইজহ ওয়া সাল্লাে বলমলন তা
আজে িাজন। তমব শুন, গতাোর িনয গতাোর র্মরর অেযন্তমর নাোি পড়া
বারান্দায় নাোি পড়ার গিময় উত্তে। আবার বারান্দার কােরায় নাোি পড়া
গতাোর িনয গতাোর র্মরর আজেনায় নাোি পড়ার গিময় উত্তে। আর গতাোর
র্মরর আজেনায় নাোি গতাোর িনয গতাোর েহল্লার েসজিমদ নাোি পড়ার
গিময় উত্তে। একইোমব গতাোর েহল্লার েসজিমদ নাোি গতাোর িনয আোর
েসজিমদ আোর সামথ নাোি পড়ার গিময়ও উত্তে।
হাদীমসর বনধনাকরী বমলন: একথা গশানার পর জতজন পজরবামরর গলাকমদরমক
র্মরর জেতমর নাোমির স্থান বানামত বমলন। তার জনমদধমশ অনুিায়ী তা বানামনা
হয়। এরপর জতজন আেৃতুয গসখামনই নাোি পড়মত থামকন। (সহীহ ইবমন জহিান
হাদীস নং-২২১৭)

হিরত আময়শা জসদ্দীকা রাজি. গথমক বজেধত, জতজন বমলন: জপ্রয়নবী সাল্লাল্লাহু
‘আলাইজহ ওয়া সাল্লাে-এর ইমন্তকামলর পর েজহলামদর েমধয গি ধরমনর
পজরবতধন এমসমছ গস,া িজদ জতজন গদখমতন তাহমল জন:সমন্দমহ জতজন তামদরমক
েসজিমদ আসমত জনমষধ করমতন। গিোমব জনমষধ করা হময়জছল বনী
ইসরাঈমলর েজহলামদরমক। (বুখারী শরীফ হাদীস নং-৮৬৯)
এ ধরমনর আমরা বহু হাদীস গিগুমলা েজহলামদর েসজিমদ েেনমক জনমষধ কমর
গস সেস্ত হাদীস এবং সাহাবাময় গকরামের ঐকয েমতর জেজত্তমত ফুকাহাময়
গকরাে েজহলামদর িনয েসজিমদ িাওয়ামক নািাজয়ি সাবযস্ত কমরমছন। এিনয
বতধোমন গি সকল েজহলা েসজিমদ জেময় নাোি পড়মছ। তারা নািাজয়ি কাি
করমছ। তামদর একাি পজরহার করা কতধবয।
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অবশয ,াজেধনাল, িংশন, গটেটশন তথা ভ্রেে পমথর এ িাতীয় স্থামন েসজিমদর
পামশ্বধ েুসাজফর েজহলামদর উিূ ও নাোমির পদধার বযবস্থা সম্বজলত িায়ো রাখা
বাঞ্ছনীয়। গিখামন তারা ইজস্তঞ্জা উিূ গসমর একাকী নাোি পমড় জনমত পামর।
জব: দ্র: এ বযাপামর জবস্তাজরত িানার িনয গদখুন, ই‘লাউস সুনান-৪/২৬০ ইবমন খুিাইো হা:
নং ১৬৮৩, েুসনামদ আহোদ: ৬/২৯৭, তাবারানী কাবীর, ২৫/১৪৮, োিোউি িাওয়াময়দ:
২/১১৮

েসজিমদর জেতমর িুতা গনয়া
১. েসজিমদ িুতা গনয়ার োসআলা হল: েসজিমদর গেম, িুতার ধুলা-বাজল
গেমড় কাপমড়র বযামের েমধয াুজকময় গফলমব। তারপর কাতামর দুই পাময়র
োমে গরমখ জদমব। এ,াই হাদীমস বজেধত হময়মছ। (আবু দাউদ হাদীস নং ৬৫৪)
২. আিকাল জসিদার িায়োর সােমন িুতা রাখা হয়। জসিদায় গেমল অমনক
গিমত্র িুতা োথায় লামে। তাছাড়া িুতার বামক্স গকান াাকনা না থাকায় িুতা গি
েুসল্লীমদরমক এমস্তকবাল কমর। এ তরীকা পছন্দনীয় নয়। সুতরাং িুতা বামক্স
রাখমত হমল বামক্সর াাকনা থাকা উজিত। (আবূ দাউদ হাদীস নং ৪৫৫-৪৫৬)
েসজিমদ গকান েুসল্লীর স্থান জনধধাজরত গনই
েসজিমদ একোত্র ইোমের স্থান জনধধাজরত। েুয়াজজ্জন বা অনয কামরা স্থান
জনধধাজরত নয়। েুয়াজজ্জন গি গকান কাতামর দাঁজড়ময় ইকােত জদমত পামর। কামিই
েুয়াজজ্জন বা েসজিমদর অনয গকান কেধকতধা বা েুসল্লীর িনয সবধিে িায়নাোি
জবজছময় েসজিমদ জস, দখল কমর রাখা শরী‘আত জবমরাধী কাি। সুতরাং গি
প্রথমে আসমব গসই প্রথে কাতামর ইোমের জপছমন বসমত পারমব। এমিত্র
আজের-ফজকমরর গকান পাথধকয গনই। তমব সম্ভব হমল ইোমের সরাসজর জপছমন
প্রথে কাতামর আমলে-উলাোমদর দাঁড়ামনা উজিত বা তাঁমদর িনয সুমিাে কমর
গদয়া োল। িামত ইোমের েুল ভ্রাজন্ত হমল তারা কাছ গথমক সংমশাধন কমর
সকমলর নাোমির গহফািত করমত পামরন জকংবা ইোমের গকান সেসযা হময়
গেমল জতজন জনমি সমর জেময় তামদর একিনমক জনমির স্থামন দাঁড় কজরময়
ইোেজতর কাি জদমত পামরন। (েুসজলে হা: নং ১২২, জতরজেিী হা: ২২৮, রদ্দুল
েুহতার-১/৬৬২, ফাতাওয়াময় োহেূজদয়া : ১০/৫৩)

নীি তলা খালী গরমখ গদাতলায় িাো‘আত
গকান িায়োয় গদখা িায় গি, জবনা উিমর গদাতলা েসজিমদর প্রথে তলা বাদ
গরমখ জদ্বতীয় তলায় িাো‘আত কমর থামক। এ,া উজিত নয়। বরং ইোে সামহব
নীি তলায় দাঁড়ামবন। এবং েুসল্লীেেও নীি তলায় দাঁড়ামবন। অথধাৎ, িাো‘আত
নীি তালায় অনুজষ্ঠত হমব। তমব নীি তলায় িামদর িায়ো হমব না তারা জদ্বতীয়
তলায় িাো‘আমত শরীক হমবন। (রহীজেয়া-৯/২১৮)
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কাতামরর োসাইল
১. নাোমির কাতার জতন হাত বা কেপমি গপৌমন জতন হাত িওড়া করমব। িামত
সুন্নাত তরীকা েুতামবক জসিদা করা সম্ভব হয়। অমনক েসজিমদ দুই বা আড়াই
হাত িওড়া কাতার করা হয় িার েমধয স্বাোজবক োমব জসিদা করা সম্ভব হয়
না। োথা সােমনর েুসল্লীর পাময় আ,মক িায়। (েুসজলে শরীফ হাদীস নং ৪৯৬, আবূ
দাউদ হাদীস নং ৮৯৮)

২. কাতামরর দামের উপর পাময়র গোড়ালী গরমখ কাতার গসািা করমব। এ,াই
সহীহ তরীকা। অমনক স্থামন দামে আঙ্গুল গরমখ কাতার গসািা করা হয়, এমত
কাতার কখনও গসািা হয় না। বরং িার পা লম্বা গস জপছমন থামক আর িার পা
খাম,া গস সােমন িমল িায়। (আবূ দাউদ হাদীস নং ৬৬৭, রদ্দুল েুহতার: ১/৫৬৭)
৩. কাতার োেখামন গথমক শুরু হময় সোনোমব িামন বাঁময় বাড়ামত থাকমব।
এ,াই জনয়ে। অমনমক বাতামসর গলামে এ জনয়ে েঙ্গ কমর সােমনর কাতার
খালী থাকা সমেও জপছমন পাখার নীমি দাঁড়ায়। কাতার জহমসমব তার গকাথায়
দাঁড়ামনা উজিত তার গকান পরওয়া কমর না। এ,া সুন্নাত পজরপন্থী কাি। গকান
গকান োিহামব এ সেস্ত েুমলর কারমে নাোি নষ্ট হময় িায়। আবার গকামনা
গকান গলাক এেনও গদখা িায় গি, েসজিমদ অমনক আমে এমস সােমন খালী
পাওয়া সমেও জপছমন বমস থামক। তামদর এ কামির জহকেত গবাধেেয নয়।
আবার গকউ সবার গশমষ এমস সােমন খালী না থাকা সমেও োনুমষমর কাঁধ
,পজকময় সােমন িায়। তারপর িায়ো না গপময় দুিমনর র্ামড় সাওয়ার হয়।
এ,া খুবই েজহধত কাি। হাদীমস এমসমছ গি এরূপ করল গস গিন িাহান্নামে
িাওয়ার িনয একজ, পুল ততরী করল। (েুসজলে শরীফ: হাদীস নং ৪৩০, আবূ দাউদ
হাদীস নং ৬৭১, জতরজেিী হাদীস নং ৫১২)

িুে‘আর খুতবার পূমবধ বয়ান করার জবধান
হাদীস না িানার কারমে অমনমক িুে‘আর খুতবার পূমবধর বয়ানমক জবদ‘আত
বমল থামকন। তামদর এই োসআলা জিক নয়। জদ্বতীয় খলীফা হিরত উেমর
ফারুক রাজি. এর িাোনায় তার খুতবার পূমবধ হািার হািার সাহাবাময়
গকরামের রাজি. উপজস্থজতমত হিরত তােীমে দারী রাজি. আবার কখমনা হিরত
আবূ হুরাইরা রাজি. বয়ান রাখমতন। কখমনা অনয সাহাবীও বয়ান করমতন। গকউ
এমত আপজত্ত কমরনজন। সুতরাং এ,া জবদ‘আত বা নািাজয়ি হমত পামর না। তমব
এ বয়ানজ, েসজিমদর জেম্বমর না হময় এক,ু দূমর দাঁজড়ময় বা গিয়ামর বমস
করমব। িামত িুে‘আর খুতবা দুইজ,র স্থমল জতনজ,র েত না গদখায়। সুতরাং এই
জবষয়জ,র প্রজতও সকমলর গখয়াল করা দরকার। গকাথাও জবদ‘আমতর েময়
বয়ানই কমর না। আবার গকাথাও জেম্বমর বমস এই বয়ান করা হয়। উেয়জ, েুল
তরীকা। (েুসান্নামফ ইবমন আবী শাইবা: হা: নং ৫৪৩৩, েুসতাদরামক হামকে হা: নং-৩৬৭,
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জসয়ারু আলাজেন নুবালা : ৪/৮৬ {১৮২}, ইোে িাহাবীকৃত তাজরখুল ইসলাে : ২/২১৮
{২৩০২}, তাজরমখ ইবমন আসাজকর : ১১/৮০)

িুে‘আর ১ে আিামনর পর দুজনয়াবী কাি করা জনমষধ
িুে‘আর প্রথে আিামনর সামথ সামথ েসজিমদ রওয়ানা হওয়া বা রওয়ানার
প্রস্তুজত গনয়া িরুরী। প্রথে আিামনর পর গবিা-গকনা ও দুজনয়াবী অনযানয কাি
এেনজক র্মর বমস নফল নাোি বা কুরআন জতলাওয়াত সবই জনমষধ হময় িায়।
(সূরাময় িুে‘আ-৯)

সুতরাং িুে‘আর প্রথে আিান অমনক আমে জদমব না। িামত গলাকমদরমক
গুনাহোর বানামনা না হয়। কারে এত আমে তারা েসজিমদ হাজির হয় না।
এিনয সুন্দর জনয়ে হল, গসায়া বার,া বা সামড় বার,ায় খতীব সামহব বাংলা
বয়ান শুরু কমর জদমবন। আধ র্ণ্টা বা গপৌমন এক র্ণ্টা বয়ামনর পর িুে ‘আর
প্রথে আিান হমব। তারপর সকমল সুন্নাত পমড় জনমব এবং দান বাক্স িালামত
হমল িালামব। তারপর খুতবার আিান হমব এবং খুতবা শুরু হময় িামব।
(প্রাগুক্ত)
খুতবা িলাকালীন সেময় দান বাক্স িালামনা
আোমদর গদমশ অমনক েসজিমদ খুতবা িলাকালীন দান বাক্স িালামনা হয়। এ,া
োরাত্মক েুল। এমত গুনাহ গতা হয়ই, উপরন্তু িুে‘আর ফিীলতও বাজতল হময়
িায়। (সূরাময় আ‘রাফ-২০৪, েুসজলে শরীফ হা: নং ৮৫১)
কামিই কাবলাল িুে‘আ সুন্নামতর পমর বা ফরি নাোমির সালামের পমর
েসজিমদর িনয কামলকশন করমব। এর উত্তে তরীকা হল প্রমতযক কাতামর
একিন রুোল জনময় িলমত থাকমব। সকমল রুোমলর েমধয হাত াুকামব। িাই
এই েুহূমতধ দান করুক বা না করুক। এমত কামরা প্রজত বদগুোনী হমব না এবং
আমস্ত আমস্ত সকমলর েমধয দামনর অেযাস েমড় উিমব। (রুদ্দুল েুহতার : ২:১৫৯)
েসজিমদ িানািা নাোি পড়ার জবধান
জবনা অপরােতায় েসজিমদ িানািা নাোি পড়া োকরূমহ তাহরীেী ও
নািাজয়ি। িজদও লাশ েসজিমদর বাইমর রাখা হয়। এর দ্বারা িানািা নাোমির
গি উহুদ পাহাড় পজরোে সওয়ামবর কথা হাদীমস বজেধত হময়মছ তাও বাজতল
হময় িায়। সুতরাং গি সব এলাকায় গকান োি বা খালী স্থান আমছ গসখামন
অবশযই োমি িানািা পড়মব। অলসতা কমর েসজিমদর েমধয িানািা পড়মব
না। হযাঁ! গিখামন এ ধরমনর োি গনই বা প্রবল বৃজষ্ট হমচ্ছ গস গিমত্র গিকাবশত:
েসজিমদর েমধয িানািা পড়ার অবকাশ আমছ। (আবূ দাউদ হা: নং ৩১৯১, রদ্দুল
েুহতার-২/২২৪)
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উমল্লখয, েসজিমদর োমি িানািা পড়ার গিমত্র সুন্নাত নাোি থাকমল তা পমড়
তারপর িানািার িনয গবর হওয়া উত্তে। কারে গলাকমদর অন্তমর সুন্নামতর
গুরুত্ব কমে গেমছ। তাই গকান বাহানায় গবর হময় গেমল আর সুন্নাত পড়া হয় না।
(আবূ দাউদ হাদীস নং ৩১৮৯, ফাতহুল বারী-২/৯০)

জবনা উিমর েসজিমদ ঈমদর নাোি পড়া জিক নয়
বতধোমন েসজিমদর েমধয ঈমদর নাোি পড়ার এক,া কুপ্রথা িালু হময় গেমছ।
এ,া বন্ধ করা উজিত। কারে ঈমদর নাোি োমি েয়দামন ও ঈদোমহ পড়া
নবীিীর সুন্নাত। েসজিমদ পড়া সুন্নাত নয়। েহানবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইজহ ওয়া
সাল্লাে প্রবল বৃজষ্টর উিমর িীবমন একবার োত্র েসজিমদ ঈমদর নাোি পজড়ময়
জছমলন। এছাড়া সব সেয় জতজন ঈমদর নাোি েয়দামন পমড়মছন। েহানবী
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইজহ ওয়া সাল্লাে এর আমশকমদর িনয এসব সুন্নামতর প্রজত দৃজষ্ট
গদয়া খুবই প্রময়ািন। (বুখারী শরীফ হাদীস নং ৯৫৬, আবূ দাউদ হাদীস নং ১১৬০)
ইোে সামহমবর জ,উশজন করা
ইোে সামহমবর দাজয়ত্ব শুধু নাোি পড়ামনা নয়। বরং জতজন পুমরা েহল্লার
দাজয়ত্বশীল। কামিই সকল গবনাোিীমক নাোিী এবং গবিাো‘আতীমদরমক
িাো‘আমতর পাবন্দ বানামনার িনয জতজন পজরকল্পনা োজফক গেহনত িাজলময়
িামবন। কজেজ,র সদসযেে তাঁমক সম্মানিনক গবতন জদমবন। িামত ইোেেুয়াজজ্জমনর জ,উশজন করমত না হয়। তারা োনুমষর র্মর জেময় এক,া বাচ্চামক
গকন পড়ামবন। তারা গতা েহল্লার সকল বয়মসর গলাকমদর দীমনর িরুরী জবষয়
জশিা দান করমবন। ইোে বুখারী (রহ.) িন্মেূজে বুখারা গথমক বজহষ্কার
হওয়ামক বরে কমর জনময়জছমলন জকন্তু আেীমরর বাড়ীমত জেময় জ,উশজন করমত
রািী হনজন। (জসয়ারু ‘আলাজেন নুবালা: ১০/৩১৭)
েসজিমদ তা‘লীে
ইোে সামহব েসজিমদর েমধয প্রজতজদন রুজ,ন োজফক অন্তত জতন প্রকার
তা‘লীে জদমবন।
ক. ঈোন ও জবশ্বামসর তা‘লীে এবং ঈোন জবনষ্টকারী জবষময়র তা‘লীে। এ
জবষয়জ, শরী‘আমত সবধাজধক গুরুত্বপূেধ। এর গিময় িরুরী গকান জবষয় শরী‘আমত
গনই। (বুখারী হা: নং ৯, েুসজলে হা: নং ১, আবূ দাউদ হা: নং ৪৬৯৫)
খ. কুরআমন কারীে ও দু‘আ-কালাে, আত্তাজহয়যাতু, দরূদ শরীফ ইতযাজদ সহীহ
করার তা‘লীে। এ,া নূরানী পদ্ধজত অনুিায়ী িক-গেম,র োধযমে অল্প সেময়র
েমধয সুন্দরোমব জশখামনা সম্ভব। (দারা কুতনী হা: নং ৪৫, দামরেী হা: নং ২২১)
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ে. দীমনর িরুরী োসাইল এবং উিূ, নাোি, আিান, ইকােমতর বাস্তব প্রজশিে
িা একান্ত িরুরী। কারে প্রজশিে বযতীত শুধু বয়ান শুনার দ্বারা নাোি সহীহ
করা সম্ভব নয়। (বুখারী শরীফ হা: নং ৬৭৭, নাসায়ী হা: নং ২২৭৭, আবূ দাউদ হা: নং
৫৩০)

এছাড়াও সপ্তামহ এক জদন আধা র্ণ্টার িনয েুসল্লীমদরমক ধারাবাজহকোমব
কুরআমনর তাফসীর কমর শুনামবন। িুে‘আর বয়ানজ, পজরকজল্পত োমব
করমবন। িামত সকল েুসল্লীর েমধয ফরমি আইন পজরোে ইলে এমস িায়।
িথা: ঈোন-আক্বীদা জিক করা, ইবাদাত বমন্দেী সুন্নাত ও োসআলা অনুিায়ী
করা, জরজিক হালাল রাখা, বান্দার হক আদায় করা, এবং আত্মশুজদ্ধ করা।
“ইসলােী জিমন্দেী” অথবা “আহকামে জিমন্দেী” জকতাব গথমক জবষয়গুমলার
বযাখযা গদমখ জনমবন। এবং েুসল্লীমদর সােমন অল্প অল্প কমর গপশ করমবন।
তাছাড়া ইোে সামহব েুসল্লীমদর জনময় জনমির েহল্লায় এবং পাশ্বধবতধী েহল্লায়
োশমতর গনিাে িালু করমবন এবং েহল্লার দু:স্থ োনবতার গখদেমতর িনয
ধনীমদর দৃজষ্ট আকষধে করমবন। এই হল ইোে সামহবমদর দাজয়মত্বর সংজিপ্ত
জববরে। এসব দাজয়ত্ব পালন করমল েসজিদগুমলা গহদাময়মতর োরকামি
পজরেত হমব ইনশা আল্লাহ। (সূরাময় আমল ইেরান-১৬৪, আবূ দাউদ- হাদীস নং ৩৬৪১)
েসজিদ পজরিালনা পজরষমদর রূপ গরখা
বতধোমন পজিো েেতাজিক পদ্ধজতর োধযমে গদশ পজরিালনা গথমক আরম্ভ কমর
সব জকছু পজরিালনা করা হমচ্ছ। অথি কুরআমন কারীমের বহু আয়ামত েেতমির
কমিার সোমলািনা করা হময়মছ। িার জকছু গলখমকর “জকতাবুল ঈোন” এর ৫ে
অধযায় গথমক িানা িামব।
পজরিালনার এ পদ্ধজত সবধ জনকৃষ্ট পদ্ধজত। এ পদ্ধজতমত োনুমষর খুলী েেনা করা
হয়। জকন্তু েেি োপা হয় না। এ পদ্ধজতমত একিন জবিারপজতর রাময়র গি েূলয
একিন গবকুমফর রাময়র একই েূলয। এ পদ্ধজতমত কখমনা গকান জিজনষ
োলোমব িলমত পামর না। এিনয েসজিদ পজরিালনার বযাপামর জনম্নজলজখত
পদ্ধজত অনুসরে করমবন।
েহল্লার েমধয িারা বময়ামিযষ্ঠ, পাক্কা নাোিী, পরমহিোর ও জ্ঞানী গলাক
থাকমবন ইোে সামহবসহ তামদরমক েিজলমস শুরা গর্াষো করমবন। অতঃপর
তামদর পরােমশধ ও েমনানয়মন োে বয়সী পরমহিোর নাোিী ও জ্ঞানী
গলাকমদরমক কজেজ,র সদসয বা েুতাওয়াল্লীর সাহািযকারী বানামনা হমব। এরা
েূলতঃ েসজিমদর গখদেত আঞ্জাে জদময় িামবন আর েিজলমস শুরা শুধু তামদর
কািধিে পিধমবিে ও পজরদশধন করমত থাকমবন। কজেজ,র গকান েুল ভ্রাজন্ত হমল
তারা শুধজরময় জদমবন। কজেজ,র সদসযমদর েমধয গকান েুল বুোবুজে হমল তারা
েীোংসা কমর জদমবন। এবং তামদরমক সুপরােশধ জদমত থাকমবন। গকান সদসয
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েসজিমদর িনয সেয় না জদমল বা কামি অনীহা প্রকাশ করমল তামক সংমশাধন
করমবন। িজদ গস অপারেতা গপশ কমর তাহমল তার স্থমল নতুন সদসয
েমনানীত করমবন।
সারকথা: ইসলামে জ্ঞানীমদর েমনানয়ন ও পরােশধ জেজত্তক জসদ্ধান্ত সেথধন
কমর। আে িনেমের জনবধািন বা তামদর গো,ামোজ,র জসদ্ধান্তমক অনুমোদন
কমর না। (সূরাময় জনসাঃ ৫৯, আন‘আে-১১৬, শূরা:৩৮, জবদায়া জনহায়া-৭/১৪০)
জবজনেয় জনময় েসজিমদ বাচ্চামদর তা‘লীে গদয়া
জবজনেয় জনময় েসজিমদর েমধয বাচ্চামদর বা অনযমদর তা‘লীে গদয়া োকরুহ ও
নািাজয়ি। আিকাল অজধকাংশ গিমত্র এর বযজতিে করা হমচ্ছ। এিনয ইোেেুয়াজজ্জন বা খাজদেেে েসজিমদর তা‘লীে আল্লাহর ওয়ামস্ত জদমব। অপরজদমক
েসজিদ কজেজ, তামদর িনয সম্মানিনক গবতমনর বযবস্থা করমব। িামত তারা এ
নািাজয়ি গবতমনর েুখামপিী না থামকন। এমত আমলেমদর েিধাদাহাজন হয়। এ
গথমক পরমহি করা কতধবয। (েুসজলে শরীফ-হাদীস নং ২৮৫, দূমরর েুখতার ও রদ্দুল
েুহতার-৫/৩৬৪, আলেেীরী-৫/৩২১)

েসজিদমক স্থায়ীোমব োদরাসা বাজনময় গনয়া
েসজিমদর জেতমর বা েসজিমদর উপমরর তলায় আবাজসক োদরাসা কাময়ে
করা িাজয়ি গনই। এমত েসজিমদর সম্মান ও ইহমতরাে রিা পায় না। বতধোমন
জকছু জকছু স্থামন গদখা িামচ্ছ গি, েসজিদ কজেজ, দীমনর গখদেত েমন কমর
েসজিমদর েমধয এ ধরমনর োদরাসা কাময়ে কমরমছন। িা শরী‘আমতর দৃজষ্টমত
জনমষধ। হযাঁ! অনাবাজসকোমব জনজদধষ্ট সেময়র িনয েসজিমদর গি গকান তলায়
দীমনর তা‘লীে তারজবয়ত িাজয়ি আমছ। তমব জিজন পড়ামবন জতজন জবনা গবতমন
পড়ামবন এবং এ তা‘লীমের দ্বারা েুসল্লীমদর ইবাদত-বমন্দেীর েমধয গকান
অসুজবধা না হয় গস জদমক গখয়াল রাখা িরুরী। (রদ্দুল েুহতার-১/৬৬০-৬৬৩,
আলেেীরী-৫/৩২১)

েসজিমদ আমরা কজতপয় আদব
পূমবধর আমলািনায় েসজিমদর অমনকগুলা আদব বজেধত হময়মছ। গসগুমলা ছাড়া
ফকীহ আবুল লাইস রহ. ‘তাম্বীহুল োমফলীন’ নােক জকতামব েসজিমদর আমরা
কজতপয় আদব উমল্লখ কমরমছন, িথাঃ
১. েসজিমদ অবস্থানরত গলাকিন িজদ নাোি, জিজকর জকংবা জতলাওয়ামত
েশগুল না থামক তাহমল েসজিমদ প্রমবমশর সেয় তামদরমক সালাে করা। আর
িজদ তারা নাোি ইতযাজদমত েশগুল থামক তখন উচ্চ স্বমর সালাে করা জনমষধ।
আর এমত েুসজল্লমদর ইবাদমত সেসযা সৃজষ্ট হয়। সুতরাং অমনমক েসজিমদ
প্রমবশ কমর সশমে েুসল্লীমদর গি সালাে কমর তা েুল।
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২. েসজিমদ প্রমবমশর পর দুই রাকাত তাজহয়যাতুল োসজিদ এর নাোি পড়া
োল। েুমল বমস পড়মলও এ নাোি পড়া িায়। এ,া গিাহর, আসর এবং ইশার
ওয়ামক্ত। প্রজতজদন অন্তত একবার হমলও পড়া কতধবয। অমনমক জদমন এক
ওয়ামক্তও এ নাোি পমড় না। এ,া জিক নয়।
৩. গকান ধরমনর গবিা-গকনা করা। িজদও তা গফামনর োধযমে গহাক না গকন।
সারকথা, দুজনয়াবী কথা বলার িনয েসজিমদ বসা ও প্রমবশ করা িাজয়ি গনই।
গতেজন োমব নাোমির িনয েসজিমদ জেময় দুজনয়াবী লম্বা কথা বলাও না
িাজয়ি। তমব গিকাবশত ২/১জ, কথা বলার অবকাশ আমছ।
৪. েসজিমদ গকান হারামনা জিজনমষর গর্াষো গদয়া িাজয়ি গনই। এমত
েুসল্লীমদর ইবাদমত বযার্াত র্ম,। তমব েসজিমদর গেইম, এ ধরমনর এ‘লান
করমত পামর।
৫. নাোিী বযজক্তর সােমন জদময় অজতিে করা নািাজয়ি। এ,া োরাত্মক গুনাহ।
একান্ত গিমত হমল গকান জকছুর দ্বারা সুতরা স্থাপন কমর তারপর িামব। অবশয
গি বযজক্ত েুসল্লী বরাবর সােমন বমস আমছ গস গি গকান এক পাশ জদময় িমল
গিমত পামর।
৬. েসজিমদ থুথু বা কফ না গফলা বা েসজিমদর সীোনায় উিূ না করা এবং
আঙ্গুল না ফু,ামনা।
৭. েসজিদমক নাপাক বস্তু, অবুে জশশু, পােল প্রমবশ করমত না গদয়া এবং
কাউমক শারীজরক শাজস্ত প্রদান করা গথমক পজবত্র রাখা (আলেেীরী-৫/৩২১) তমব
বুেোন তথা ৭ বছর বা তমতাজধক বয়মসর গছমলমদরমক েসজিমদ এমন জনমির
পামশ গরমখ নাোি পড়ামনা প্রমতযক অজেোবমকর দাজয়ত্ব। িামত তারা নাোি ও
িাো‘আত সম্পমকধ অেযস্ত হমত পামর। এমিমত্র অজেোবকমদর সামথ তামদরমক
বড়মদর কাতামর দাঁড় করামনাই গেয় এবং এমত গকান অসুজবধা গনই। তা না
কমর এ ধরমের বাচ্চামদরমক জপছমন গিমল জদমল এক জদমক গিেন
অজেোবকমদর গপমরশানী হমত পামর। অপরজদমক কময়কিন বাচ্চা জেমল
নাোমির পজরবমতধ হট্টমোমল জলপ্ত হওয়ার সম্ভাবনাও প্রবল। (আহসানুল ফাতাওয়া৩/২৮)

জবঃদ্রঃ এ জবষময় জবস্তাজরত িানার িনয েুফজত শফী রহ.-এর জলজখত “আদাবুল
োসাজিদ” নােক জকতাব গদখা গিমত পামর।

জদ্বতীয় অধযায়
ইোেমদর দাজয়ত্ব ও কতধবয
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জিজ্ঞাসা: আজে এক,া িামে েসজিমদর ইোে। ইোে জহমসমব আজে েুসল্লীমদর
ইোেজত কমর থাজক। তাছাড়া েুসল্লীমদর িাজহদা েুতাজবক তামদর জবজেন্ন
বযাপামর দু‘আ খতমে কুরআন ইতযাজদ কমর থাজক। আজে িানমত িাজচ্ছ গি,
এমত জক ইোে জহমসমব আোর দাজয়ত্ব পালন হমচ্ছ, না এর বাইমর আোর
আমরা জকছু করেীয় আমছ? এ,া এ িনয িানমত িাজচ্ছ, িামত দুজনয়ামত আোর
গবতন গনয়া হালাল হয় এবং আজখরামত দাজয়ত্ব পালমনর বযাপামর গখয়ানতকারী
সাবযস্ত না হই। গেমহরবানী কমর জবষয়জ, খুমল বলমবন। আোর নযায় বহু ইোে
এ বযাপামর শজিত। গিন জকয়ােমতর েয়দামন লি লি োনুমষর সােমন
আল্লাহর দরবামর লজজ্জত না হমত হয়।
িবাব:
অবতরজেকা: আল্লাহ তা‘আলা সেগ্র সৃজষ্টর েমধয হিরত েুহাম্মদ েুস্তাফা
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইজহ ওয়া সাল্লােমক সম্মাজনত কমরমছন এবং উলাোময় জকরাে ও
আইম্মাময় োসাজিদমক তার উত্তরসূরী গর্াষো কমরমছন। উলাোময় জকরাে
বযজক্তেতোমব বা দুজনয়ার জদক জদময় গি স্তমরর গলাক গহান না গকন, তারাই এ
আয়ামতর বাস্তব নেুনা- ‘আজে দুজনয়ার েমধয কেমিার তবকার উপর ইহসান
করমত িাই এবং তামদরমক ইোে ও সদধার বানামত িাই।’ (সূরা কাসাস-৫) বস্তুত
নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইজহ ওয়া সাল্লাে এর জেহরাব ও জেম্বর আি ইোেমদর
জনক,, তামদর তোবধামন। নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইজহ ওয়া সাল্লাে- এর উত্তরসূরী
হওয়ার কারমে ইোেেমের জিম্মাদারী অমনক। ইরশাদ হমচ্ছ ‘গতােরা আোনত
পাওনাদামরর জনক, গপৌঁমছ দাও।’ (সূরা জনসা-৫৮) এর তাফসীমর বলা হময়মছ,
সাধারে েুসলোনমদর দীন ও ঈোন উলাোেমের জনক, আোনত িা তামদরমক
গপৌঁমছ জদমত বলা হময়মছ। (রুহুল োআনী:৩/৯৪) অনযত্র বলা হময়মছ
‘তামদরমক এক িবরদস্ত নূর দান করা হময়মছ িা জনময় তারা সবধত্র বলমত
থাকমবন।’ (সূরা আন‘আে-১২২)
তাছাড়া নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইজহ ওয়া সাল্লাে তামদরমক পূজেধোর িাঁমদর সামথ
তুলনা কমরমছন। েসজিমদর ইোেেমের উপর অজপধত এ দাজয়মত্বর সংজিপ্ত
আমলািনা োজসক রাহোনী পয়োমে প্রকাজশত হময়মছ। বযাপক ফায়দার
উমদ্দমশয তা পুজস্তকা আকামর ছাপা হল। আল্লাহ তা‘আলা কবুল করুন।
আপজন গিমহতু নাময়মব নবী, সুতরাং নবী-রাসূলেমের গি জতনজ, কাি জছল-িথা
তাবলীে, তা‘লীে ও তািজকয়া। (সূরা বাক্বারাহ-১২৯)
গস কািগুমলা এর সামথ সামথ দীনী োদরাসা পজরিালমকর জিম্মাদারী সম্পমকধও
জকছু আমলািনা গপশ করা হইল। এ কািগুমলা প্রথমে জনমির েমধয হাজসল
করমত হমব এবং এর প্রমতযকজ, গুেমক সংজিষ্ট জবষময় পারদশধী হক্কানী
উলাোময় গকরাে গথমক জশখমত হমব এবং জনমির জিমন্দেীমক উক্ত জতন
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জিম্মাদারী ও দাজয়ত্ব আদায় করার িনয ওয়াক্ফ করমত হমব। সুতরাং প্রমতযক
ইোে সামহমবর উপর জতনজ, জিম্মাদারী পালন করা অপজরহািধ কতধবয।
জনমম্ন উপমরাক্ত জিম্মাদারী সম্পমকধ সংজিপ্ত আমলািনা গপশ করা হল।
প্রথে জিম্মাদারীঃ েসজিমদ েুসল্লীমদর সজিকোমব ইোেজত করা ও নাোি
পড়ামনা। এর িনয আপনার জনমির প্রস্তুজত জহমসমব জতনজ, কাি করমত হমব।
(ক) সূরা-জক্বরা‘আত পুমরাপুজর সহীহ করমত হমব। কারে, জক্বরা‘আমতর অমনক
েুমলর দ্বারা নাোি ফাজসদ হময় িায়।
(খ) সহীহ োসআলা-োসাইল আেলী েশক (বাস্তব প্রজশিে) এর োধযমে
জশমখ জনমত হমব। কারে, ড্রাইোর না জশমখ ড্রাইজেং করমল গিেন ড্রাইোর
জনমিও েমর িাত্রীমদরমকও োমর, গতেজনোমব কামরা জনক, গথমক োসাইল ও
প্রাকজ,কযাল নাোি না জশমখ ইোেজত করমল জবজেন্ন েুমলর দরুন জনমিও েহা
অপরাধী হমত হয় এবং েুসল্লীমদর নাোি ও নষ্ট হময় িায়। গিেন, েমন েমন
জক্বরা‘আত পড়া, জিহ্বা গিাঁ, বা েুখ না গহজলময় জদমল জদমল জক্বরা‘আত পড়া।
(জহদায়া, ১:১১৭)

তাছাড়া নাোমির আেলী েশক না থকার দরুন অমনক ইোে তাকবীমর
তাহরীোর ‘আল্লাহ’ শমের েমধয এক আজলফ গথমক অমনক গবজশ লম্বা কমর
থামকন, িা েূলতঃ জনমষধ (ফাতওয়া শােী, ১ : ৩৮৭/ শরমহ গবকায়া, ১:১৩৪) জকন্তু এ
েুমলর দরুন েুসল্লীমদর নাোমি োরাত্মক অসুজবধা হমত পামর। কারে, অমনক
েুসল্লী ইোমের সামথ সামথ তাকবীমর তাহরীো বমল থামকন এবং তারা আল্লাহ
শেজ, দীর্ধ স্বমর উচ্চারে কমরন না। এ কারমে তামদর তাকবীর ইোমের
তাকবীমরর আমেই গশষ হময় িায়। িার ফমল তামদর ইোমের একমতদাই সহীহ
হয় না এবং তামদর নাোি গবকার হময় িায়। (আহসানুল ফাতওয়া, ৩ : ৩০৫)
লিয করুন, ইোমের এক,ু েুমলর দরুন কত বড় িজত হমত পামর।
গতেজনোমব অমনমক তাকবীমর তাহরীোর িনয হাত উিামনার সেয় োথা
েুঁজকময় থামকন এবং এ,ামক আল্লাহর সােমন জবনয় প্রকাশ করা েমন কমর
থামকন। অথি এ অবস্থায় গিহারা জকবলার জদমক রাখমত হয়। জকবলার জদমক না
গরমখ িজেন েুখী রাখায় এ,া নািাময়ি ও হারাে হয়। (ফাতওয়া আলেেীরী, ১ :
৭৩/ আদ দুররুল েুখতার, ১ : ৪৭৫)

আবার গকউ গকউ রুকু‘গথমক জসিদায় িাওয়ার সেয় রুকু‘র েত কমর জসিদায়
জেময় থামকন, িা োকরূমহ তাহরীেী। কারে, োসআলা হল, হাঁ,ু িজেমন না
লাো পিধন্ত বুক একদে গসািা রাখমত হমব এবং হাঁ,ু িজেমন লাোর পর জসনা
েুঁজকময় জসিদায় গিমত হমব। (ফাতওয়া শােী, ১: ৪৯৭, নূরুল ইিাহ, ৫১)
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এখন বলুন, গকান ইোে সামহব িজদ অসতকধতা বা নাোমির েশক না থাকার
দরুন এোমব হারাে বা োকরূমহ তাহরীেী কামি জলপ্ত থামক, তাহমল েুসল্লীমদর
নাোমির কী অবস্থা হমব?
গকান গকান ইোে অসতকধতার দরুন নাোমির সালাে জফরামনার সেয় ‘আসসালােু’ শমের েমধয এক আজলফ গথমক গবজশ লম্বা কমর থামকন, অথি এমত
েুসল্লীমদর নাোমির োরাত্মক িজত হময় িায়। কারে, েুকতাদীমদর িনয প্রথে
সালামের ‘আস-সালােু’ পিধন্ত ইোমের ইকজতদা করা ওয়াজিব। অথধাৎ, এত,ুকু
সেময়র েমধয েুক্তাদীেে সালাে বলার গিমত্র ইোমের আমে গিমত পারমব না।
ইচ্ছা পূবধক ইোমের আমে গেমল োকরূমহ তাহরীেী হমব। (তাতরখানীয়া, ১ : ৮৭/
আলেেীরী, ১ : ৬৮-৬৯) এর পমর অবজশষ্ট সালামের েমধয ইোমের ইকজতদা করা
সুন্নাত। সুতরাং এখন িজদ গকান ইোে সামহব আস-সালােু শমে এক আজলমফর
গথমক গবজশ লম্বা কমর তাহমল গতা েুসল্লীেে ইোে সামহমবর আমেই ‘আসসালােু’ বমল গফলমব। এমত তামদর নাোি োকরূমহ তাহরীেী হময় িামব।
গদখুন, ইোে সামহমবর সাোনয েুমলর দরুন অমনক সাধারে েুক্তাজদর নাোি
োকরূমহ তাহরীেী হমত পামর। তাছাড়া অমনক স্থামন গদখা িায় গি, নাোি
গশমষ ইোে সামহব সকল েুসল্লীমক জনময় উবচ্চঃস্বমর দু‘আ করমত থামকন।
ফমল োসবূক েুকতাদীমদর অবজশষ্ট নাোি সম্পূেধ করমত োরাত্মক সেসযার
সৃজষ্ট হয়। অথি সালামের পর ইোমের ইকজতদা গশষ হময় িায়। এরপর আর
ইকজতদা বাকী থামক না। সুতরাং সকমল জেমল দু‘আ করা িরুরী গকান আেল
নয়। ইোে জনমি দু‘আ করমবন, িামদর সেয় সুমিাে আমছ, তারা ইচ্ছা করমল
ইোমের সামথ দু‘আয় শরীক হমত পামরন এবং ইোমের সামথ। আমে বা পমর
েুনািাত গশষও করমত পামরন। েুস্তাহাব আেল জহমসমব এ,া করমত পামরন।
িরুরী েমন করা নািাময়ি। জদ্বতীয়ত িুমপ িুমপ দু‘আ করা েুস্তাহাব এবং গস
দু‘আ কবুল হওয়ার গবজশ আশা করা িায়। আর উবচ্চঃস্বমর দু‘আ করা জবজেন্ন
শমতধর সামথ িাময়ি আমছ, েুস্তাহাব নয়, শতধগুমলার েমধয গুরুত্বপূেধ শতধ হমলা,
গকান েুসল্লীর নাোি, জতলাওয়াত বা জিজকমর বযার্াত র্,ামনা িামব না।
(আহসানুল ফাতওয়া, ৩ : ৬০-৬৮) অথি এ েুনািাত দ্বারা অনযানয েুসল্লীর নাোমি
োরাত্মক সেসযা সৃজষ্ট করা হয়। তামদর সূরা জক্বরা‘আত পড়মত গি জক সেসযা
হয়, গসজদমক গকউ লিয কমর না; অথি েসজিমদর ইোে সামহব ও কজেজ,র
জিম্মাদারী হমচ্ছ- এ সব জবষময় সতকধতা অবলম্বন করা।
এখামন বুোর িনয কজতপয় নেুনা গপশ করা হমলা োত্র, িামত সকমলই আেলী
েশমকর গুরুত্ব অনুধাবন করমত পামরন।
(ে) আহলুল্লাহ অথধাৎ, আল্লাহওয়ালামদর সুহবত ইখজতয়ার কমর জনমির জেতর
তাকওয়া, পারমহিোরী, আল্লাহর েয়, ইখলাস ইতযাজদ আত্মার োলগুে হাজসল
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করমত হমব। কারে, এগুমলার অোব থাকমল জনমির ইলমের উপর আেল করা
কজিন। আর জনমির োমে আেল ও ইখলাস না থাকমল, গসই ইোমের নাোি
কবুল হয় না। বলাবাহুলয গব-আেল আজলমের িনয ইোেজত করা োকরূমহ
তাহরীেী। এেনজক তামক ইোেজতমত জনময়াে দান বা ইোে পমদ বহাল রাখাও
েসজিদ কতৃধপমির িনয জনমষধ।
জদ্বতীয় জিম্মাদারীঃ েসজিমদর েুসল্লীমদর এবং েসজিমদর েকতব-এর বাচ্চামদর
কুরআমন কারীে তথা সূরা জক্বরা‘আত সহ দীমনর গেৌজলক জবষয়সেূহ
পিধায়িমে জশিা দান করা।
দীমনর করেীয় পাঁিজ, জবষয় সম্পমকধ স্পষ্ট জ্ঞান দান করা। অথধাৎ, তামদর
ঈোন-আক্বাজয়দ, ইবাদত-বমন্দেী, েু‘আোলাত বা হালাল জরজিক, েু‘আশারাত
বা বান্দার হক ও ইসলােী সাোজিকতা, আত্মশুজদ্ধ বা অন্তমরর গরামের
জিজকৎসার বযবস্থা করা এবং এর োধযমে সেস্ত গুনামহর অেযাস পজরতযাে
করামনা এবং প্রমতযকজ, জবষময় বাস্তব প্রজশিমের োধযমে হামত কলমে জশিা
দান করা। বতধোমন এর বড়ই অোব পজরলজিত হমচ্ছ। এমক গতা অমনমক
ফািাজয়মলর বয়ান করমলও োসাইমলর বয়ান কমরন না, আবার গকউ
োসাইমলর আমলািনা করমলও বাস্তব প্রজশিে প্রদান কমরন না। গি কারমে
আোমদর সোমি জবজেন্নোমব দীনী গখদেত িালু থাকা সমেও উম্মামতর আিানইকােত, উিূ-নাোি, জববাহ-শাদী, কাফন-দাফন ইতযাজদর গকানজ,ই পুমরাপুজর
সুন্নাত অনুিায়ী আদায় হমচ্ছ না; বরং প্রমতযকজ,র োমে জকছু সুন্নাত িারী আমছ,
আর কতগুমলা সুন্নাত ছুম, িামচ্ছ। অথি গকান আেল আল্লাহর দরবামর কবুল
হওয়ার িনয সুন্নামতর অনুসরে িরুরী এবং সুন্নামতর দ্বারাই ফরি পজরপূেধ হয়।
জেরামির রামত নাোি ফরি হওয়ার পমরর জদন আল্লাহ তা‘আলা হিরত
জিবরাঈল আ. গক পাজিময় নাোমির সম্পূেধ নকশা নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইজহ ওয়া
সাল্লাে- এর সােমন গপশ কমরমছন, নাোমির বাস্তব প্রজশিে প্রদান কমরমছন
এবং নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইজহ ওয়া সাল্লাে ও সাহাবাময় জকরােমক রা.
তামবয়ীনমদরমক গি আেলী েশমকর োধযমে নাোি জশজখময়মছন, এর বহু র্,না
হাদীমসর জকতাবসেূমহ জবদযোন রময়মছ। তাছাড়া নবী করীে সাল্লাল্লাহু
‘আলাইজহ ওয়া সাল্লাে জনমি র্ুমর র্ুমর নাোমির কাতার দুরুস্ত করমতন, েুল
সংমশাধন করমতন, এেনজক একবার রুকু-জসিদার েমধয জকছু ত্রুজ, করার দরুন
একিন সাহাবীমক জতজন বমলমছন গি, তুজে জদ্বতীয়বার নাোি পড়, গতাোর
নাোি হয়জন। জতন বামরর পর িখন গসই সাহাবী েুল সংমশাধন করমত পারমলন
না, তখন জপ্রয় নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইজহ ওয়া সাল্লাে তাঁমক পুরা নাোি
জশখামলন। (বুখারী শরীফ : হা: নং ৭৫৭ / েুসজলে শরীফ : হা: নং ৩৯৭) সাহাবী আবু
হুিাইফা রা. এক বযজক্তমক গদখমলন গি, জতজন নাোমি রুকু-জসিদার েমধয েুল
করমছন। তখন নাোিামন্ত জতজন তাঁমক জিজ্ঞাসা করমলন গি, তুজে এোমব নাোি
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কতজদন িাবৎ পমড় আসছ? গস বযজক্ত বলল, বার বছর িাবৎ। উক্ত সাহাবী রা.
তখন বলমলন, এোমব নাোি পড়মত পড়মত িজদ তুজে েৃতুযবরেও কর, তাহমল
নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইজহ ওয়া সাল্লামের তরীকার উপর গতাোর েৃতুয হমব না।
(বুখারী, ১ : ১০৯/ হা: নং ৭৯১)

এ সাোনয আমলািনা দ্বারা অজত সহমিই বুো গেল, আেমদর আেমলর গি
করুে অবস্থা তা দূর করমত হমল এর একোত্র পথ হমলা, গুরুত্ব সহকামর
সুন্নামতর আমলািনা গবশী গবশী করা এবং প্রমতযকজ, দীনী জবষয় আেলী
েশমকর োধযমে জশিা করা ও জশিা গদয়া। গিন এেন না হয় গি, একিন
ইোে ১০/ ১৫ বছর এক স্থামন ইোেজত করমছন, অথি এ দীর্ধ সেময়ও তার
গপছমনর েুসল্লীমদর সূরা, জক্বরা‘আত ও নাোমির রুকু-জসিদা জকছুই সহীহ
হয়জন। অথি জতজন ইোেজত কমরই িামচ্ছন।
তৃতীয় জিম্মাদারী: েহল্লার সকল গেেীর গলাকমদর জনক, দীনী ও দুজনয়াবী
ফায়দা গপৌঁছামনার লমিয দাওয়াত ও গখদেমতর উমদ্দমশয সেয় সুমিাে েত
তামদর গখাঁি-খবর গনয়া এবং তামদর বাড়ীমত বাড়ীমত গপৌঁছামত গিষ্টা করা।
একিন ইোে সামহব ইচ্ছা করমল এক বৎসমর সামড় জতনশত বাড়ীমত গপৌঁছমত
পামরন। এর িনয ইোে সামহমবর জনক, সম্পূেধ েহল্লার গলাকমদর এক,া
তাজলকা থাকা উজিৎ। উক্ত তাজলকা অনুিায়ী িারা েসজিমদ আমসন তামদরমক
প্রজশিে জদময় জনমির সহকেধী বাজনময় তামদর সামথ পরােশধিমে িার সামথ
িার পজরিয় ও উিাবসা আমছ, তামদর রাহবার বাজনময় তার সহমিাজেতায় গসসব
গলামকর বাড়ীমত গপৌঁছা, িারা এখমনা েসজিমদর সামথ সম্পকধ েমড় তুলমত
পামরনজন। অতঃপর তামদর কামছ দীমনর গুরুত্ব তুমল ধরা তামদর পজরবামরর
েজহলামদরমকও দীনী দাজয়ত্ব সম্পমকধ সমিতন করা এবং তামদরমকও সহীহ
ঈোন ও আেমলর িনয উদ্বুদ্ধ করা। সামথ সামথ েহল্লার েরীব গলাকমদর গখাঁি খবর গনয়া, জবপমদ- আপমদ, তামদর পামশ দাঁড়ামনা। জবপদগ্রস্ত গলাকমদর
বযাপামর সােথধবান েুসল্লীমদর দৃজষ্ট আকষধে করা। দুঃস্থ-োনবতার গসবা করা
নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইজহ ওয়া সাল্লাে-এর গুরুত্বপূেধ সুন্নাত। এ সুন্নাতমক জিন্দা
করার দ্বারাই সাম্রািযবামদর অগ্রদূত, অেুসজলমের েদদপুষ্ট এন.জি.ওমদর
কািধিমের বাস্তব সম্মত েুকাজবলা করা সম্ভব। আল্লাহ না করুন! এসব
এন.জি.ও িজদ এোমব অগ্রসর হমত থামক, তাহমল তারা অদূর েজবষযমত এেন
এক,া গিনামরশন সৃজষ্ট করমত সিে হমব, িারা নােকা ওয়ামস্ত েুসজলে সন্তান
হওয়া সমেও ইসলামের িজত সাধমন প্রথে কাতামরর শত্রুর েূজেকা পালন
করমব। দীমন ইসলাে, উলাোময় জকরাে ও ইসলােী গপাশাক-পজরচ্ছদ
ইতযাজদমক গহয় প্রজতপন্ন করমব এবং এগুমলা উমচ্ছদ করমত খড়েহস্ত হমব। শুধু
তাই নয়, গশষ পিধন্ত জনমিমদর স্বাথধ হাজসমলর লমিয এমদমশর েুসলোনমদর
ঈোন, আেল ও স্বাধীনতার ফল োতৃেূজে বাংলামদশমক সাম্রািযবামদর হামত
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তুমল জদমব। স্বাধীনতা লামের ৫০/ ৬০ বছমরর োথায় আবার আেরা গোলােীর
জিজঞ্জর কাঁমধ জনময় গব-ইজ্জজতর জিমন্দেীমত গগ্রফতার হময় পড়মবা।
আল্লাহ তা‘আলা আোমদর স্বাধীনতা দান কমরমছন। দীমনর গখদেমতর াালাও
সুমিাে জদময় গরমখমছন। জকন্তু নাময়মব রাসূল এবং দীনদার েুসলোনেে িজদ এ
সুমিামের সদ্বযবহার না কমর, তাহমল আল্লাহ তা‘আলা তামদর গথমক এ সুমিাে
জছজনময় জনময় আিামবর েমধয জনমিপ করমবন। আোমদর অবমহলার দরুন
অলসতার দরুন েসজিমদর েকতব বন্ধ হময় দুশেনমদর ফাঁদ জকন্ডার োমিধন
আবাদ হমচ্ছ। সুমিাে থাকমত বযবস্থা গনয়া উজিত। আল্লাহ তা‘আলা আোমদরমক
দুজনয়া ও আজখরামতর আিাব গথমক গহফািত করুন।
োদরাসা পজরিালকমদর জিম্মাদারী
বতধোমন প্রায় দীনী োদরাসাগুমলাই িনেমের সাহািয সহমিাজেতা দ্বারাই
পজরিাজলত হময় থামক। তারা গিেন োদরাসা জ,জকময় রাখার জিম্মাদারী পালন
করমছ, তদ্রূপ োদরাসা পজরিালক বৃমন্দরও জিম্মাদারী িনসাধারমের ঈোন
আেমলর প্রজত লিয রাখা। তাছাড়া োদরাসার পজরিালকেে িনেে গথমক
,াকা-পয়সা আনার সেয়ই তামদর সামথ অমর্াজষতোমব অঙ্গীকারবদ্ধ হময় িায়
গি, আপনামদর গথমক ,াকা পয়সা জনজচ্ছ, আেরা আপনামদরমক সুমিােয েুত্তাকী
আমলে উপহার জদব। সুতরাং উক্ত জিম্মাদারী ও অঙ্গীকামরর প্রজত লিয রাখাও
োদরাসা পজরিালকমদর কতধবয।
োদরাসার ছাত্র োইময়রা িামত নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইজহ ওয়া সাল্লাে-এর
সুমিােয উত্তরসূরী হময় সোমি দীনী গেহনত করমত পামর তাই তামদরমকও
উক্ত জতন জবষময় দাওয়াত তা‘লীে ও তািজকয়া সম্পমকধ জশিা গদয়া। োমে
েমধয ছাত্রমদরমক দাওয়াত ও তাবলীমে পাজিময় তামদর োমে দাওয়াতী
েমনাোব েমড় গতালা। আিান, ইকােত, উিূ, নাোি ইতযাজদ সকল গিমত্র
সুন্নাত তরীকায় আেলী েশমকর োধযমে তা‘লীমের বযবস্থা করা এবং তামদরমক
তািজকয়ার বযাপামরও উৎসাজহত করা, এসব োদরাসা পজরিালক ও জশিকমদর
দাজয়ত্ব ও কতধবয। ছাত্ররা জনমিমদর িীবন উস্তাদমদর হামত তুমল গদয়ার পরও
িজদ তারা তামদরমক সজিকোমব েড়মত অবমহলা কমর তাহমল আল্লাহর জনক,
িবাবজদহী করমত হমব। গিেজনোমব শুধু নাোি পজড়ময় গদয়াই ইোে সামহমবর
জিম্মাদারী নয়, নাোি পড়ামনার সামথ সামথ েুসল্লীমদর সাজবধক অবস্থার প্রজত
লিয রাখাও তার দাজয়ত্ব। তদ্রূপ ছাত্রমদর শুদ্ধ জকতাব পজড়ময় গদয়াই োদরাসা
পজরিালমকর দাজয়ত্ব নয়; বরং জকতাব পড়ামনার সামথ তামদর ঈোন আেলসহ
সাজবধক জদক জদময় গখাঁি খবর রাখা ও তামদরমক প্রজশিমের োধযমে েমড়
গতালাও তামদর দাজয়ত্ব। োদরাসায় দাজয়ত্বশীলেে এ দাজয়ত্ব পালমন অবমহলা
করমল গি সব ছাত্রমদর িনয িনসাধারে গথমক সাহািয জেিা এমন তামদর
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খানা-জপনা থাকার এমন্তিাে করমছ ঐ ছাত্রেেই একজদন তামদর িনয আজস্তমনর
সাপ হমব জবপমদর কারে হমব আর আজখরামতর িবাবজদজহতা গতা আমছই।
আল্লাহ তা‘আলা আোমদরমক গহফািত কমরন। আেীন!
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