ওয়াজ মাহফিল করার সফিক তরীকা
১.যেহহতু ইলহম দীন ফিক্ষা করা িরহে আইন এবং দীনী মাহফিহলর দ্বারা আসল উহেিয ইলহম দীন ফিক্ষা করা। সুতরাং প্রহতযক এলাকায়
হক্কানী উলামাহয় ফকরাহমর মাধ্যহম সম্পূর্ণ অনাড়ম্বরভাহব বৎসহর একাফধ্ক বার দীনী মাহফিল করা উফিত। (সূরাহয় তাওবা:১২২, ইবহন মাজা
হাদীস নং ২২৪, বাইহাকী হাদীস নং ১৬৬৬)

২.হক্কানী আল্লাহওয়ালা উলামাহয় ফকরামহক দাওয়াত ফদহব। ফবহিষ কহর োরা ওয়াহজর ফবফনময় গ্রহর্ কহরন না এমন বক্তাহক দাওয়াত
যদয়ার বযাপাহর প্রাধ্ানয ফদহব। কারর্ ওয়াজ করা আফম্বয়াহয় যকরাম আ.-এর কাজ। আর এ কাজ দ্বারা তখনই উম্মহতর িাফয়দা হয় েখন তা
নবীগর্ আ.-এর তরীকায় করা হয়। আর কুরআহন কারীহমর ফবফভন্ন আয়াহত আহে যে, নবীগর্ আ. ওয়াহজর ফবফনময় গ্রহর্ করহতন না। তাাঁরা
একমাত্র আল্লাহ যেহক ফবফনময় পাওয়ার আিায় ওয়াজ করহতন। (সূরাহয় ইয়াসীন:২১ শু‘আরা: ১২৭)
৩.যেহহতু লম্বা ওয়াজ সাধ্ারর্ মানুষ মহন রাখহত পাহর না। এজনয রাত ১০/১১টার মহধ্যই আহলািনা কহর মাহফিল যিষ করহব। আজকাল
অহনক স্থাহন সারা রাত ওয়াজ করার ফনয়ম িালু হহয় যগহে। এটা বন্ধ করা উফিত। কারর্ নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইফহ ওয়া সাল্লাম ততক্ষর্ ওয়াজ
করহত বহলহেন েতক্ষর্ যলাকহদর আগ্রহ োহক। আর মানুহষর কমহজারীর কারহর্ সারা রাত আগ্রহ োহক না। (বুখারী িরীি হাদীস নং ৬৩৩৭)
৪.ওয়াহজর মাহে সময়মত ইিার নামাে জামা‘আত কাহয়ম কহর পহড় ফনহব। োহত মাহফিহলর মাইহকর দ্বারা পার্শ্ণবতণী এলাকার মসফজহদর
জামা‘আহতর যকান ধ্রহর্র সমসযা না হয়, মুসল্লীগর্ ইিার জামা‘আহতর বযাপাহর যপহরিান না হয়। এবং ওয়াজ যিষ কহর ইিার নামাে
মাকরূহ সমহয় পড়হত না হয়। (সুরাহয় ফনসা: ১০৩, বুখারী িরীি হাদীস নং ৬২৪৫)
৫.মাহফিহলর মহধ্য যকান হক্কানী পীর যরাতাহদর ফেফকহরর মিক্ করাইহত িাইহল মাইক োড়াই করাহব। মাইহক ফেফকর করা িরী‘আযতর
দৃফিহত পেন্দনীয় নয়। এহত আিপাহির মসফজহদ এবং যলাকহদর অহনক সমসযা হয়। এবং এটা ফেকহর জলীর মহধ্যও পহড় । তাোড়া
আজকাল হক্বানী পীর নয় এমন বক্তাও ফনহজর যখয়াল-খুিী মত ফেফকর করাহত আরম্ভ কহর। এটাও ফিক নয়। (সুরাহয় আ‘রাি: ২০৫, মুসনাহদ
আহমাদ হাদীস নং ১৯৪৯৫)

৬.মাহফিহলর মহধ্য সুন্নাহতর আহলািনা করহব এবং নামােসহ ফবফভন্ন গুরুত্বপূর্ণ আমহলর বাস্তব প্রফিক্ষর্ ফদহব। এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ফবষয়।
বরং এটা মাহফিহলর মূল উহেিযও বহট। (বুখারী িরীি হাদীস নং ৬৭৭)
৭.বয়াহনর মহধ্য তারগীবী কোর সাহে যে পাাঁিফট ফবষয় িরহে আইন তো: আক্কাইদ, ইবাদাত, মু‘আমালাত (হলন-যদন), মু‘আিারাত
(সামাফজকতা) এবং আখলাক (আত্মশুফি) তার উপর আহলািনা রাখহব। এরজনয ওয়াহয়জীনহদর মহধ্য ওয়াহজর ফবষয় বস্তু বন্টন কহর যদয়া
ভাল। (সূরাহয় বাকারা:১৭৭, বুখারী িরীি হাাঃ নং ৫০, মুসফলম িরীি হাাঃ নং ৯)
৮.যলাকহদর ওয়াজ মাহফিহলর দাওয়াত ফদহয় তাহদর যেহক িাাঁদা কাহলকিন করহব না। কারর্ প্রিারপহত্র ওয়াজ শুনাহনার য াষনা বা ওয়াদা
করা হয়।
িাাঁদার প্রহয়াজন হহল জনসাধ্ারর্হদর যেহক পরামিণ সভা করহব। এবং সাহাহেযর আহবদন করহব। (সূরাহয় বাকারা: ৪০)
৯.ওয়াহজর মহধ্য ফভফিহীন ফকসসা-কাফহনী বহল যরাতাহদর হাসাহনা বা কাাঁদাহনার বদ রসম বন্ধ কহর ফদহব। (মুসফলম িরীি হাদীস নং ৫০৫)
১০. যকান জাহহলহক বক্তা বানাহব না। িাই যস েত সুন্দর বয়ানই করুক না যকন। কারর্ এটা ফক্বয়ামহতর আলামত। (বুখারী িরীি হাদীস নং ৫৯,
১০০)

১১.িুফক্ত কহর ওয়াহজর ফবফনময় যনয়া বক্তাহক বা িাহসদ আক্বীদাহ ও যব-আমল আহলম এবং ফট ফভ-এর যকান আহলমহক বক্তা বানাহব না।
কারর্ এধ্রহর্র বক্তার বয়াহনর দ্বারা জনগহর্র মহধ্য দীযনর পফরবহতণ বদ দীনী সৃফি হয়। (সূরাহয় বাকারা: ৪৪, মুসফলম িরীি ১/৮৪, শু‘আবুল ঈমানবাইহাকী হাাঃ নং ৯০১৬, ৯০১৮)

১২.ওয়াহজর যিহষ আম দাওয়াত ও ফিরনী তাবরহকর নাহম যকান ফকেু ফবতরহর্র বযবস্থা করহব না। এহত যলাকহদর তাওয়াজ্জুহ ওয়াহজর
ফদহক না যেহক খানার ফদহক োহক। যসহক্ষহত্র বয়াহনর দ্বারা যকান উপকার হয় না। (বুখারী িরীি হাদীস নং ২৬৯৭, মুসফলম িরীি হাদীস নং ১৭১৮,
রেুল মুহতার: ২/১৪০)

১৩.ওয়াজ মাহফিল জমাহনার জনয কুরআন ফতলাওয়াত করাহব না। কারর্ এ কাহজর জনয কুরআন নাফেল হয়ফন। এর পফরবহতণ গজল ইতযাফদ
পড়হত পারহব বা োত্রহদর ফবফভন্ন প্রদিণনী যপি করহত পাহর। ফনয়ফমত বয়ান-ওয়াজ শুরু হওয়ার পূবণ মুহূহতণ খাহয়র ও বরকহতর জনয
ফতলাওয়াহতর দ্বারা শুরু করহব। ফতলাওয়াহতর সময় সকহলই কুরআন ফতলাওয়াহত মনহোগ ফদহব ও ফতলাওয়াহতর আদহবর ফদহক লক্ষ যরহখ
শুনহব। (আলমগীরী:৫/৩১৫, রেুল মুহতার: ১/৫১৮)
১৪.মাহফিহলর রাস্তার মহধ্য যকান যগইট বা যতারর্ বানাহব না। বা রঙ যবরহঙর পতাকা লাগাহব না। এ গুফল অমুসফলমহদর অনুকরর্। যতমফন
ভাহব যিহজর মহধ্য যকান আহলাক সজ্জা করহব না। প্রহয়াজনীয় লাইহটর অফতফরক্ত লাইট লাগাহব না। এগুফল অপিয়। মাহফিহলর বাইহর দূহর
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দূহর মাইক লাগাহব না। কারর্ এর দ্বারা যলাকহদরহক অনেণক ফবরক্ত করা হয়। (সূরাহয় বনী ইসরাইল: ২৭, ইবহন মাজা হাদীস নং ৪২৫, ফেকর ও
ফিকর: ২৫)

১৫.প্রিারপহত্র ফদন তাফরখ ও স্থান উহল্লখ করহব। বক্তাহদর নাম য াষনার প্রহয়াজন যনই। মানুষহদরহক বযফক্তর আকষণহন জমা করহব না। বরং
দীযনর আকষণহন জমা করহব। কারর্ বযফক্ত ফিরকাল োহক না । এমনফক আল্লাহ না করুক অহনক বযফক্ত হহকর রাস্তা যেহক ফবিুযত হহয় যেহত
পাহর। আল্লাহ যহদাহয়ত কহরন। আমীন! (ফমিকাতুল মাসাবীহ হাদীস নং ১৯৩)
১৬.অহনক বক্তা িা পাহনর সুহোগ সৃফির লহক্ষ যলাকহদরহক মীলাদ-দুরূহদ লাফগহয় যস সুহোহগ িা পান কহরন । এটা দৃফিকটু কাজ। দীনী
উহেিযফবহীন এধ্রহর্র দরূদ পড়াও ফনহষধ্। (বুখারী িরীি হাদীস নং ৬৩৩৭, িাতহুল বারী: ১১/১৬৭)
১৭.িলািহলর রাস্তা বন্ধ কহর মাহফিল করহব না । এহত যলাকহদর কি যদয়া হয়, ো িরী‘আত ফবহরাধ্ী কাজ। সুতরাং মসফজদ বা যকান মািময়দাহনর মহধ্য মাহফিহলর বযবস্থা করহব । (ফেকর ও ফিকর: ১৪৩)
১৮. প্রকািয িাহসক যব-আমল যকান যলাকহক মাহফিহলর সভাপফত বা পফরিালক ফকংবা ফবহিষ অফতফে ইতযাফদ বানাহব না। এহত
যখাদাহরাহীহদর সম্মান প্রদিণন করা হয়। এহত আল্লাহর আরি কফম্পত হয়। এটা হাদীহস ফনহষধ্ করা হহয়হে। (বুখারী িরীি হাদীস নং ৫৯)
১৯.মাহফিহলর যকান েফব তুহল রাখহব না এবং যকান প্রকার অফেও, ফভফেও এবং ফসফে কহর রাখহব না। এগুহলা সব হারাম। এহত দীনী
মাহফিহলর লক্ষ-উহেিয বরবাদ হহয় োয়। এবং বদ দীনী ও যগামরাহী কাহয়ম হয়। (বুখারী িরীি: ২/৮৮০, মুসফলম িরীি: ২/২০০)
২০.যকান বক্তার আগমহন না‘রাহয় তাকবীর বা অনয যকান যলাগান ফদহব না । এটা সুন্নাহতর যখলাি। ফবহিষ কহর ওয়াহজর মহধ্য যকান বক্তার
আগমহন বক্তার বয়ান বন্ধ কহর যকান কোর যলাগান ফদহব না। কুরআন-সুন্নাহ এর আহলািনা অহনক উিু কাজ। কাহরা আগমহন তা বন্ধ করার
অবকাি নাই। যকান বক্তার বযাপাহর “প্রধ্ান আকষণন” “জলসার মধ্য মফন” ইতযফদ বহল অনযানয উলামাহদর খাট করহব না। কারর্ সকহলই
হক্বানী আহলম। (বুখারী িরীি হাদীস নং ৬৩৩৭, িাতহুল বারী: ১১/১৬৭)
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